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CAMPORA PALEIDO POLITINIUS KALINIUS
RADIO LIBERTY APIE ROMA KALANTA

Romo Kalantos savaitė praėjo. Ją paminėti buvo ruoštasi vi
suose kontinentuose, kur tik lietuviai gyvena. Kur ir kaip tai bu
vo atlikta ir kokį efektą padarė, galėsime spręsti kiek vėliau. Ma
lonu pažymėti, kad Radio Liberty stotis, turinti apie pustrečio 
šimto milijonų klausytojų, labai gražiai paminėjo Romo Kalantos 
savaitę, kaip Eltą painformavo transliacijos ne tik klausęs, bet 
ją ir į juostelę įrašęs asmuo. Transliuota buvo rusų kalba, ku
rios čia paduodamas ištisas vertimas.

“šios dienos tema kalbėti pa
stūmėjo mane Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto In
formacinės Tarybos išleistas 
spaudos komunikatus. Tas Ko
mitetas atstovauja keliems šim
tams tūkstančių užsienyje gy
venančių lietuvių, kurių apie 250 
tūkstančių gyveną Jungtinėse 
Valstybėse. Spaudos komunika
te pranešama, kad visa lietuvių 
išeivių visuomenė nusistatė at
žymėti gegužės 14-21 d. savaitę, 
kaip “Romo Kalantos Savaitę”. 
Kaip žinoma, prieš metus Kau
no miesto sode, priešais miesto 
vykdomojo komiteto pastatą, su
sidegino 19 m. amžiaus viduri
nės mokyklos abiturientas Ro
mas Kalanta, šio tragiško akto 
priežastį aiškiai nusakė pats 
jaunas lietuvis, prieš mirdamas 
ištaręs “Laisvės Lietuvai!”

“Romo Kalantos Savaitė” pa
minėta visur, kur tik esama dau
giau lietuvių išeivių. Buvo ruo
šiamos demonstracijos, platina
mi tūkstančiai Romo Kalantos 
nuotraukų. Keliasdešimt lietu
viškų laikraščių Jungtinėse Val
stybėse, Vakarų Europoje, Ka
nadoje, Pietų Amerikoj, patal
pino straipsnius, pašvęstus nar
siam Romo Kalantos žygiui. Nors 
Kalantos susideginimas iššaukė 
įvykius, apie kuriuos kalbėjo vi
so pasaulio spauda, — dvi dienas 
Kaune vyko masinės tautiniai 
— patriotinės demonstracijos, — 
sovietų spauda griebėsi išmėgin
tos tokiais atvejais priemonės, 
būtent paskelbė, kad Romas Ka
lanta buvęs nenormalus. Ryšium 
su Prezidento Nixono vizitu So
vietų Sąjungoje sušauktoje spau
dos konferencijoje svetimiems 
žurnalistams apie tai pranešė 
spaudos agentūros ‘Novosti’ di
rektorius Udalcov, ir tą versi
ją tuštuojau pasiskubino pa
tvirtinti laikraštis “Kauno Tie
sa”, kuris tarp kitko rašė: “...Psi
chiatrų komisija... pravedė teis
mo psichiatrinę ekspertyzą ir, 
patikrinusi dokumentus, Ka
lantos užrašus, laiškus, piešinius 
ir mokyklos darbus, o taip pat 
imdama dėmesin jo tėvų, moky
tojų ir draugų parodymus, priė
jo išvados, kad Kalanta buvo 
psichiniai sergąs ir savižudybę 
papildė būdamas nesveikas”.

“Tačiau, jei nesunku yra ap
skelbti nenormaliu nuo nudegi
mų mirusį Kalantą, tai ką da
ryti su tūkstančiais Kauno pilie
čių, išėjusių į gatves ir dvi die
nas demonstravusių savo solida
rumą su neva pamišusiu žmogu
mi? Nei milicija negalėjo su
sidoroti su demonstrantais ir 

valdžiai teko iššaukti specialius 
MVD dalinius jiems išvaikyti, 
šimtai žmonių buvo areštuoti. 
Kalėjimų kameros buvo tiek per
pildytos, kad sulaikytuosius teko 
patalpinti į garsųjį muziejų Kau
no pakraščiuose — į Devintą 
Fortą, kur karo metu buvusi 
Gestapo kankinimo vieta. Bet 
ta pati “Kauno Tiesa” nei ne
mirktelėjus, pranešė: “Gegužės 
18 ir 19 d. maža chuliganų gru
pė sutrukdė viešąją tvarką ir ra
mybę... daugumas tų žmonių as
menys, buvę nekartą teisiami 
už chuliganizmą ir kriminalinius 
nusikaltimus...”

Naujo lėktuvo, kuris skraido be piloto, modelis, išbandytas Naša tyrinėjimu centre, Mountain 
View, Kalifornijoj. Lėktuvas turi 90 a. j. motorą. Jis vadinamas RPV (Remotely Piloted Vehicle).

“Negalima nepaminėti dar į 
trijų susideginimo atvejų Lie
tuvoje praeitų metų gegužės-bir
želio laikotarpyje. Du atvejais, 
kaip ir Kalantos, baigėsi tragiš
kai — 20 metų darbininkas Sto
nis ir 60 m. Anriuškevičius mirė 
nuo nudegimų. Apie trečiojo, 62 
m. darbininko Zališkausko liki
mą, žinių nėra.

“Visi šie tragiški susidegini-j 
mo aktai ir dvi dienas trukusie- j 
ji mitingai bei demonstracijos 
nei kiek nepanašūs į pamišėlių 
ar chuliganų darbus, kaip juos 
pavadino sovietų spauda, mato- 1 
mai nenorėdama kelti tikrosios 
tų įvykių priežasties.

Pasikalbėjimą baigdamas, no- deiiy sunkumų su ja susijungti. Net septynis kart susijungimas 
rėčiau priminti kito lietuvio pa- dėl elektroninių gedimų, nepavyko, tik išardžius ir pataisius kai 
trioto, Simo Kudirkos žodžius, kuriuos sugedimus, aštuntą kartą pavyko susijungti ir nuvargę 
kuriuos jis pasakė savo teismo astronautai nuėjo miegoti tame pačiame erdvėlaivyje, kuriuo at
šalėję: Kudirkos žodžiai, mano skrido, 
manymu, turi tiesioginį ryšį su• 
aukščiau minėtų įvykių priešas-1 Prieš tai, atskridę prie Sky- 
timi; “Stalino mirtis išgelbėjo lab, astronautai apžiūrėjo iš lau- 
mano tautą nuo fizinio išnaiki- ko erdvės stotį. Nuplyšus jos 
nimo. Tačiau politikos esmė liko izoliacinei uždangai, auksinės 
ta pati. Tik šiandien mums ski-, spalvos stoties paviršius saulės 
riama mirti lėtesne mirtimi — pusėje buvo visas pajuodęs.
asimiliuotis... ’Atlanto Charta, j Astronautai prieš susijung- 
šadėjusi laisvę pavergtoms tau- dafni stotimi turėjo visi trys 
toms, buvo tuščias pažadas...1 išeiti iš Apollo ir tuo metu ne- 
Mes, lietuviai, šiandien gyvena- turėjo ryšio su žemės stotimis, 
me tikėjimu, turinčiu daug stip-| Tik išėję iš laivo astronautai 
resnį pagrindą... Turiu tik vie- galėjo pataisyti susijungimo me
ną prašymą, tiek į Aukščiausį 
teismą, tiek į Sovietų Sąjungos 
vyriausybę: “Duokit mano tė
vynei Lietuvai nepriklausomy- 
W’. (E)

INNEPAVYKO IŠTIESTI SKYLAB SPARNU
CAPE KENNEDY. — Apollo astronautai - mechanikai, nu

vykę prie erdvėse skriejančios erdvės stoties — Skylab, turėjo di-

chanizmą.
Astronautams pirmą dieną ne

pavyko ištiesti solarinio sparno, 
nors jį laiko vos pusės colio pla
tumo juostelė, matyt, izoliacinės 
medžiagos, kuri nuplyšo Skylab 
bekylant, dalis. Astronautas 
Weitz išlindęs per Apollo angą 
su ilga lazda bandė sparną išties
ti. Jis lyg armonikos dumplės, 
turėtų nesunkiai išsiskleisti. Ki- 

■ tas astronautas Kerwin laikė 
vim^arabų‘valstybių vadai kuro- Į Weitz_lL-k°J?\^bS’U 
tė juoduosius valstybininkus nu- p 
traukti diplomatinius santykius i 
su Izraeliu. Alžiro prezidentas : 
Boumedienne kalbėjo, kad toks Prikaltas 
juodųjų valstybių žygis parody
tų tikrą Afrikos solidarumą.

Arabai kursto
Afrikos šalis

ADDIS ABABA. — Afrikos 
Vienybės organizacijos suvažia-

‘ gos neištiesė solarinio sparno, 
į kas privertė Weitz net susikeik- 
įti: “Tas kalės vaikas, ten lyg 

j”, pareiškė jis žemės
1 stočiai. Skridimo viršininkas 
j Conrad tuo metu vairavo Apollo, 

’Egipto'Sadatas įrodinėjo?kad kad ku° arčiau Priskirtų prie 
Izraelio politika nukreipta prieš Skylab. Weitz pareiškė abejo- 
visa Afriką ir siekia pratęsti M ar su turimais įrankiais 
baltųjų dominavimą juodiesiems. Pavyks ištiesti sparną, kuris iš- 
Šiaurėje tą baltųjų politiką Vyk-|tiestas ?araintų elektros energi- 
do Izraelis, o pietuose - Pietų 'U, reikalingą astronautų dar

bui Skylab stotyje.
Astronautai apžiūrėjo iš lau

ko ir Skylab 8 colių platumo an
gą, per kurią turėjo būti iškiš
tas skėtis saulės spinduliams 
pridengti. Anga atrodė laisva 
nuo nuplyšusios izoliacinės me
džiagos likučių.

Astronautai tą skėtį, kuris 
skirtas pavėsiui ant Skylab su
daryti, pavadino Skylab “pavė
sio medžiu”.

do Izraelis, o pietuose 
Afrikos valstybė, pasakė Sada- 
tas.

Elta angliškai
Išėjo anglų kalba Eltos Biule

tenio 1973 m. kovo - balandžio 
numeris. Turiny: Naujas po
grindžio leidinio numeris, Tikin
čiųjų šeimų terorizavimas. Ti
kintieji daro pastangas atgauti 
bažnyčią, Scenos direktorius at
meta jam “užkariamas tiesas”,Valstybės prokuroras Elliot Richard- J * . * *

son paskyrė specialiu tardytoju Wa- Okup. L^tuvos kalinių kreipima- 
tarpato bylai aiikinti demokratę toi- g,s ; Raudonąjį Kryžių. Partija

; puola “trefnus” rašytojus, Prieš-sinink^, tarnavusi vyriausybėj* 
zidento Konnodžio laikais.

RIAUŠĖS ARGENTINOS SOSTINĖJE 
APTEMDĖ VALDŽIOS PASIKEITIMĄ

BUENOS AIRES. — Naujo Argentinos prezidento inaugu
raciją sutrukdė smurto veiksmai. Neoficialiomis žiniomis, polici
jai bandant atstatyti tvarką miesto gatvėse, nušauti šeši asmenys, 
ligoninės priėmė 12 peršautų ir 21 gavusį per daug ašarinių dujų. 
Iškilmingas miesto centro paradas buvo atšauktas, nes gatvėse 
buvo milijonas žmonių, daugiausia jaunimo, kuris nutraukė bet 
kokį susisiekimą. Amerikos atstovas ceremonijose valst. sekr. 
Rogers iš kongreso rūmų turėjo pėsčias eiti kelis blokus, nes buvo 
patarta nenaudoti automobilio žmoniij pilnose gatvėse.
======:====:========== | Riaušės prasidėjo, kai į vy-

1$ VISO PASAULIO I riausybės rūmus atvažiavo du 
-------- —-------- -—---- ------------- _ išeinančios vyriausybės nariai:

* laivyno viršininkas admirolas
LONDONAS. Britų pilie- Carlos Coda ir aviacijos vadas 

čiai ir spauda daug laiko skiria 
“lytiniam skandalui”, kuris pri
vertė pasitraukti du konserva
torių valdžios lordus. Britų pu
blika ypatingai mėgsta skanda
lus, kuriuose įvelti “viršūnių 
žmonės”. Policija rado pas 26 
metų merginą visą sąrašą pa
vardžių, kurios dabar premjero 
Heath yra tikrinamos. Kelios 
merginos, vadovaujamos vieno iš 

Venecuelos “El Universal” J M vyrų, “specializavosi” tik 
1973 m. balandžio 6 d. laidoje at- ’ aukštų politikų ir aristokratų 
spausdino ilgoką Jan Pierre “biznyje”. 
Bertrand straipsnį “Didžiųjų Ga- Į 
lybių žaislas”. Kalbėdamas apie lių pirklys ir augintojas Silas 
Lietuvą, duoda trumpą pastarų- Į Yayne nuteistas kalėti už są- 
jų dešimtmečių istorinę apžval- mokslą nužudyti savo brolį 
gą, kaip Molotovo-Ribbentropo George, su kuriuo jis ilgus me- 
sandėris, ir kt. Aprašo paslėptą' tus pykosi ir buvo biznio konku- 
fermentą Lietuvoje ir jo p. m.’rentas. Jayne gavo 6 metus ka- 
viešus pasireiškimus. Visa tai Įėjimo, o jo nusamdyti žudikai 

„ . ... ... sudarą Brežnevui nemaža rūpės-į vienas nuteistas 25, kitas — 6
ligijy kuniįnTHMipė išsiuntinėjo * gjo, nes duodą “blogą pavyzdį1

Apie Lietuvę. 
Venecuelos spaudoj

ČIKAGA. — Milijonierius ark-

Kunigai agituoja
aviacijos vyrus

NEW YORKAS. — Įvairių re-

laiškus karo aviacijos kapelio
nams į visas Amerikos aviaci
jos bazes Amerikoje ir užsieniuo
se. Laiške lakūnai ir kitas per
sonalas raginami atsisakyti bom
barduoti Kambodiją. Kunigai 
pataria lakūnams pasitraukti iš 
tarnybos, atsisakyti klausyti įsa
kymų.

Laiškas išsiuntinėtas į 161 
aviacijos bazę. Kunigai ragina 
aviacijos vyrus rizikuoti ir už
mokėti kainą už savo ištikimybę 
“taikos idealams”. Tarp kitų 
laišką pasirašė ir katalikų vys
kupas Thomas Gubleton iš De
troito.

m.
SPRINGFIELDAS. — Illinois 

prekybos komisija davė leidimą 
pakelti dujų kainas 5.9%. Peo
ples Gas bendrovė nepatenkinta 
šiuo pakėlimu, nes ji siekė 14%

Kalvis - ateistu 
V 

politrukas
Balandžio 20 d. “Tiesos” lai

doje rašoma, kad šiomis dieno
mis “Kauno Tiesos” redakcijo
je įvykęs ateistinėmis temomis 
rašančių rajonų žurnalistų gru
pės pasitarimas. Tame pasita
rime dalyvavęs ir Religijos rei
kalų tarybos prie Sovietų Są
jungos Ministrų Tarybos Įgalio
tinis Lietuvai P. Raslanas. Jis 
padaręs ir savo pranešimą su
sirinkusiems žurnalistams, ši ži
nia duoda pagrindo spręsti, kad 
Raslanas pakeitė tose pareigose 
buvusį Justą Rugienių. Mažojoje 
Tarybinėje Enciklopedijoje apie 
naują įgaliotinį yra tokių žinių: 
Petras Raslanas gimė 1914 m. 
kovo 25 d. Rygoje. 1928—1931 
m. Rokiškyje buvo kalvis. Įsi
jungęs į komjaunimą ir visą lai
ką jame veikė. 1933 m. buvęs 
nuteistas 5 metus kalėti už ko
munistinę veiklą. Rašinėjąs ko
munistinėje spaudoje. 1960 m. 
baigęs Vilniaus Universiteto tei
sių fakultetą. (E)

sovietinio laiko* arpio žemės ūkio 
laimėjimai, Romo Kalantos Sa
vaitė, Vasario šešioliktoji ir Se
natoriai bei Kongresininkai, kal
bėję ta proga. (E)

ir kitoms nerimaujančioms ne- 
rusų tautoms.

Smerkdamas religinius perse
kiojimus, autorius cituoja gar
siojo rusų rašytojo Aleksandro 
Solženytsino posakį iš jo atvi- j pakėlimo. Vartotojams, kurie 
ro laiško Maskvos Patriarchui: j dujas naudoja tik šildymui ir vi- 
Jei, klausia jis, Sovietuose iš rimui, pakėlimas per metus su

darys tik 2-3 dol. daugiau.
LONDONAS.

niai sluoksniai praneša, kad 
Brežnevas nutaręs nusileisti 

_______ __ Amerikai žydai emigracijos 
džiais: “Lietuvių protestas nesi- ,klausime. Jis žadąs išleisti per 
riboja peticijomis. Keli suside-; metus apie 30,000 žydų ir nu- 
gino viešai, ir ši auka iššaukė taręs neimti iš jų mokesčių už iš- 
masines demonstracijas, kur mi- eitą Sovietų Sąjungoj mokslą, 
nios šaukė ’’Laisvės Lietuvai!” šis nutarimas viešai nebus skel- 

(E) biamas, kad kitų Rusijos mažu-
Imų žmonės nepradėtų reikalau- 
ti tokių pačių emigracijos teisių, 
kaip žydai gauna.

DAKARAS. — Portugalijos 
kolonijų Afrikoje laisvės kovoto
jai neseniai gavę priešlėktuvinių 
ginklų. Ginėjoje sukilėliai per 
du mėnesius numušė 10 portuga
lų lėktuvų.

j BELFASTAS. — Tuščiame 
name, kurio patikrinti atėjo bri
tų kareiviai, sprogo bomba, už- 
mušdama du kareivius. Airiai 
tyčia pakvietė kareivius, pra
nešdami, kad name pastebėti 
įtartini vyrai.

tikrųjų yra religinė laisvė, tai, 
“kodėl gi man reikėjo parodyti
pasą įžengiant į cerkvę, kai no
rėjau pakrikštyti savo sūnų?”

Straipsnis baigiamas šiais žo-

SAIGON AS. — Tarptautinėje 
paliaubų priežiūros komisijoje 
komunistinių valstybių: Vengri
jos ir Lenkijos atstovai nenori 
įrašyti j darbotvarkę svetimų 
kareivių įvežimo į P. Vietnamą 
klausimo. Kanada pagrasino vi
sai pasitraukti iš komisijos, jei 
toks svarbus klausimas, kaip ka
riuomenės infiltravimas, nebus 
svarstomas.

Diplomati-

brigadierius Carlos Rey. Minia 
apsupo automobilius ir pradėjo 
karininkus kolioti. Policininkai 
bandė minią nuvaryti, tačiau vie
nas policininkas buvo primuštas, 
minia ėmė daužyti automobilių 
langus ir abu valdžios kariai vos 
buvo išgelbėti iš piktų peronistų 
rankų.

Naujas prezidentas Campora 
po savo inauguracinės kalbos, 
kuri truko 3 vai. vėl kreipčs; ^r 
radiją į argentiniečius, prašy
damas ramybės ir susivaldymo. 
Jis paskelbė, kad paradas atšau
kiamas.

Didelė minia surinko prie She
raton viešbučio, kur gyveno ir 
dalis sekretoriaus Rogers dele
gacijos narių. Jaunuoliai mėtė 
akmenis į viešbutį, kurį saugo
jo stiprūs policijos daliniai. Pats 
Rogers gyveno Plaza viešbuty- 
je." Iš jo jis nepastebėtas išėjo 
ir nuvyko į Čilės ambasadą, kur 
susitiko pirmą kartą su Čilės 
prezidentu Allende. Buvo kal
bama apie Čilėje nacionalizuotas 
Amerikos vario bendroves.

Korespondentai praneša apie 
jaudinančius momentus valdžios 
perdavimo dieną. Kai laikrodis 
išmušė 12 vai. nakties ir tuo mo
mentu pasibaigė 7 metų karinės 
valdžios laikotarpis, Buenos Ai
res gatvėse žmonės ėmė giedoti 
himną, naktiniuose klubuose ir 
televizijos stotyse buvo per
trauktos normalios programos, 
žmonės iš džiaugsmo verkė ir 
šoko gatvėse.

Cam poros paskirtas naujas 
vidaus reikalų ministeris tuoj 
įsakė paleisti iš kalėjimų visus 
politinius kalinius, kurių buvę 
1,200. Minios žmonių susirinko 
prie Villa Devoto kalėjimo ir 
džiaugsmingai pasitiko išeinan
čius kalinius.

HAGA. -

N. Zelandija kaltina 
teisine Prancūziją

Naujoji Zelandija
pristatė savo argumentus prieš 
Prancūziją Tarptautiniame Teis
me, Hagoje. Prancūzija kaltina
ma atmosferos teršimu nuodin
gais krituliais iš atominių gink
lų bandymų Mururos salyne. Ra
miajame vandenyne. Anksčiau 
savo kaltinimus įteikė Australi
ja. Abi valstybės reikalauja, kad 
teismas uždraustų Prancūzijai 
vykdyti bandymus.

Tarptautinį Teismą sudaro 16 
iš įvairių valstybių. 

<WI ir »•*«■ p„ncaxya tvirtina, kad teismas

Buvat prakybos sekretorių* Maurice 
Stan* New York* buvo apkaltintai 
kartu m* buvusiu prokuroru John Mit- teisėjų

Lit

Saudi Arabija 
perka ginklus

WASHINGTONAS. — Brita
nijai pasitraukus iš Persijos įlan
kos, tos srities valstybės daug 
išleidžia ginklams. Neseniai Ira
nas pirko Amerikoje ginklų už 
2.5 bil. dol. Saudi Arabija išlei
do 600 mil. Britanijoje, o dabar 
ir Amerikoje užsakė 19 karo lai- 
vų-naikintuvų ir fregatų. Kar
tu su kita karine medžiaga Sau
di Arabijos pirkiniai Amerikoje 
sieks bilijoną dol. Nedidelis Ku- 
waitas irgi ruošiasi pirkti ginklų 
už 500 mil. dol.

Visos šios valstybės turi tur
tingus žibalo šaltinius ir turi ne
mažas atsargas užsienio valiu
tos, kuri eikvojama ginklavi
muisi.

neturi juridikcijos svarstyti 
Prancūzijos gynybos reikalų, ir 
savo atstovų į teismą neatsiun
tė.



Jūsų redaguojamame laikraš
tyje iš š. m. balandžio 4-16 d. te
kt man skaityti gerb. Vinco že
maičio recenziją “Lietuvių tau
tos praeities pramatėjas Česlo
vas Gedgaudas, mūsų praeities 
be eškant”. Turiu pripažinti, 
kad perskaitęs šią turininką ir 
T laitą recenziją {istoriko Č. G. 
ve kalo man neteko skaityti), vi
sa mano lygšiolinė istorija ir pa
šiūra apie mūsų “aestiorum gen- 
tes” apvirto kojomis aukštyn. 
Ti k daug čia paliesta klausi
mu apie mūsų didingą praeitį, 
pal'eėibnt Rusų ir Vakarų Eu
ro os istoriją, kad mūsų Pa- 
baftijis ir baltų gentys pasidaro 
pers auras permažas supratimas 
be kampelis ir išsiplečia kaip, 
mastodontas po visą Europos že
mumą, pradedant net nuo Tro
jos žavimo dienų... “Ateis sykį' 
d'"na ir pradings Šventoji Tro
ja-’... {Homeras).

Kas dar prieš I Pas. karą ėjo 
į “narodnoje” — liaudies mokyk
lą. gerai atsimena iš istorijos-: 
‘otkuda j ėst j . pošla russkaja 
zemlia” — iš kur yra ir prasi-, 
dėjo rusų žemė”. Iš Novgorodo 
metraščio : “zemlia naša vėlika 
į ohitna, no pariadka v nei nie, 
priėdite, bratija, khiažiti i vla- 
diet narni”. )Mūsų žemė didi ft 
plati, bet nėra tvarkos. Ateikite,

broliai, kiraliauti ir mus valdy
ti).

Ir atėjo trys broliai variagai 
iš ...Skandinavijos? Taigi 'pa
garsėję Bormanai — vikingai. 
Visi patikėjo šiai legendai, nors 
jau gimnazijoje istorikas Tvan 
Ivanoviė mums klasėje pašnabž
dėjo, kad taip sako legenda, o, 
iš tikrųjų, tie trys broliai galė
jo būti ir neprašyti svečiai... 
iki šiol jie man buvo z:_. 
iš Skandinavijos. Perskaitęs 
cenziją tie variagai atsidūrė 
ropos viduryje ir gal kalbėjo - 
sų protėvių kalba?

Kita staigmena — tai Jo l 
tenybės Krivių Krivaičio nuo 
m. prieš Kr. iki 499 m. po Kr. 
buvo sostinė Genčia Liauduose., 
Tai bene bus dabartinis Gent į 
miestas, trečias savo didumu 
Belgijoje. Atseit, 
•protėvių tikėjimo centras kone 
1,000 metų išbuvo Vakarų Euro
poje, dabartinėje Belgijoje. Kai 
tai galėjo taip būti, liudija ir 
mūsų liaudies, folkloro ir flamų 
— olandų folkloro giminingumas. 
Nekalbant apie čionykščius šven
tuosius ąžuolų gojus — alkas 
ir ugnies kulto garbinimą, pa
minėsiu senovės liaudies pasa
kas. Kad mūsų kalba skaitoma 

viena iš seniausių Europoje, 
kad mūsų pasakos pasižymi ori-

Senos sunkvežimi y padangos Kalifornijoje vienos mokyklos tėvu buvo panaudotos vaiky žaidimo aikštelei įrengti.

O T A SUSIVIENIJIMAS
,1, A LIETUVIŲLx x AMERIKOJE
SLA — J2u SO msty. tarnauja. lietuvio visuomenei ir išmokėjo dau

giu kaip SEPTYN1ŲŠ MILIJONUS dolerių save apdraus
tiems nariams. <7 ,

SLA — dl<Štausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda- gyvy
bes apdraudę ir Mb* i e pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau ttiri daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrbudą tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reifcalingiavsiaš apdraudė* nuo $100.00 
Iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją. Apdraudė • endowment In- 
iorihcė, kad jaunuolis ‘ gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAVDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama fjetuvtšky KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000^00 akciaentalės apdraudos mokestis $2 00 
i mėtus. ... gr L \

SLA — kuopos yra daugumoj^Tietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins kpie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gatrstte spausdintas informacijas, jeigu parašysiu

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO. ILLINOIS 60608
Pe+er Kazanauskas. President Phone 847-7747

_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

ginalumu ir turtingos, buvau 
daug girdėjęs, tad gyvendamas 
flamų žemėje, sumaniau flamų 
vaikams pateikti mūsų liaudies 
pasakas. Skaitydami pasakas, 
išgirs ir apie Lietuvą. Išverčiau 
į nederlandų kalbą, t. y. į flamų- 
olandų virš 90 pasakų ir pasiū
liau čia Belgijos ir Olandijos 
leidykloms “Litouwse Volksproo- 
kjes”. Ir viena ir kita ir visos 
leidyklos- grąžino, nespausdino, 
nors ir prašė atsiųsti paskaityti. 
Priežastis — vaikai pasakų ne- 
beskaito, finansiniai nebeapsi
moka spausdinti. Taip man be- 
kalėdojant leidyklas, išėjo “Het 
Vlaamse Sprookjesboek” ir ne
trukus ir jos vertimas į vokie
čių kalbą — “Flaemische Moer- 
chen”. Tas pasakas parinko 
Maurits de Meyer, tas pats, ku
riam ir aš buvau įteikęs savo ver
timus. Kadangi vokiečių Mata- 
ri Verlag Hamburg išleido jas, 
kaipo flamų pasakas, aišku man, 
kad vokiečiai neginčija, kad jos 
.ne flamiškos. .Paėmiau tas 
“Flaemische Moerchen”, 95 pa
sakos, 432 psl. skaityti ir man 
paaiškėjo, kodėl mano pasakos 
jiems nepatiko. Nagi, jos taip 
giminingos su flamų liaudies pa
sakomis, kad nepasakysi kas iš 
ko paėmė. Iš mano išverstų 92 
pasakų, kone 9 galėjau tiesiog 
paimti ir perrašyti iš flamų teks
to, tik kai kur padaręs mažus 
pakeitimus. Pavyzdžiui, kur fla
mų pasakoje aukso obuolys ir 
aukso paukštis, mūsų pasakoje 
deimanto obuolys ir paukštis, 
kur lietuvių pasakoje jojama 
ant vilko, ten flamų pasakoje jo
ja ant lapės uodegos, kur lietu
vių pasakoje ateina vienas vel
nias, ten flamų — du velniai ir 
t. p. I^abai daug bendrų varian
tų ir tai ar neliudija apie aisčių 
genčių gilioje senovėje buvusį

artimą kontaktą su flamų-olan- 
dų senais protėviais? Aš ieš
kojau to kontakto olandų būrų 
buvimu Rytprūsiuose 16-17 
šimtmt., bet ar ta Genčia Liau
duose nekalba apie jau seniau 
buvusį kontaktą?...

Gerb. V. žemaičio recenzijoje

PAVYKUS VENECUELOS 

LIETUVIŲ DR-JOS POBŪVIS
Šių metų gegužės mėn. 12 d., 

Venecuelos Lietu vii; Draugija 
surengė Pakšto salėje motinų 
pagerbimo pobūvį. Svečių pri-

nr. 8 iš bal. 12 d. yra cituota ispfi-
gerulių-verulių Tėve mūsų mal
da, kurios tekstas mane labai 
nustebino. Man mažam dar įkal
tas šios maldos tekstas skambė
jo šiaip:

“Mūsų tevs debesis, svetitš. 
lai ir Tavs všrds, lai hak Tava 
valstiba, Tavs prats lai notiek, 
ka debesis, ta ari Virš žemės. 
Mūsų dieniško maizi jdod mums 
šodien, piedodi mumąriiūšu gtė- 
kus, ka ari mes piėdbdam sa
viem paradniekiem. Neievedi 
mūs kardinašana, bet atpesti 
mūs no Jauna”.

Taigi, man atrodo, kad ši mal-. 
da labai artima tai gerulių mal
dai — latviškam tekstui.

Miunsterio (V, Vokietiją) kos
mografijos Pabaltijo skyriuje 
yra Hazentetero 25 variantų Tė
ve mūsų maldos lapų originalai 
latviškai užrašyti nuo 1547 iki 
1628 metų. Gal tarp jų ir vie
nas tų gerulių variantų?

Ten pat iš bal. 12 d. gerb. V. 
Žemaitis cituoja; “470m. geru
lių vadas Odoakras, sujungęs vi
sus gerulius, lettB, scirus, tu- 
reilionus”... (mano pąbr). 1637- 
38 m. Rygoje buvo atspausdin
ta pirma latvių kalbos knyga — 
vadovas pavadintas “Lettus”. 
Vienas knygos egzempl. randasi 
Pabaltijos Centrines Bibliotekos 
archyve. Ar čia tik sutapimas 
ar ryšys tarp Odoakro lėtų ir se
nos latvių knygos “Lettus” pa
vadinimo?

dį darė gausiai susirinkęs jau-

Savo retu ir išsamiu kūriniu 
istorikas Č. Gedgaudas ir taip pat 
gėrb. recenzentas V. Žemaitis 
yra nuveikęs tikrai svarbų dar
bą ir daug dulkių nuvalę nuo se
niai praėjusių amžių chartijų. 
Malonu tai buvo skaityti Jūsų re
daguojamame laikraštyje.

Autoriui, recenzentui ir redak
toriui už tai didelis ačiū!
Antwerpen, 1973. V.16

A. Tenisonas

nimas. Pobūvį pradėjo draugi
jos pirmininkas Aleksas Šara
das. Trumpu žodžiu pasveikinęs 
visus dalyvius/' paprašė' jaudą 
draugijos narę, gimusią ir au
gusią Venecueloje, pan. Laimą 
Stitelytę pravesti trumpą pro
gramą. Ji pasveikino visas ma
mytes, ir paprašė publikos kan- 
/ :3 išklausyti programą, ku

rią atliko atžalynas.
Sesutės Bagdonaitės, kurios 

yra draugijos narių dukros, iš
pildė porą dalykėlhj kanklėmis, 
> pobūvio viešnios, sesutės Drū
tytės maloniai nuteikė publiką’ 
savo skambiomis dainelėmis. 
Drūtyčių trio plačiai pradeda 
reikštis Chicagoje.

Džiugu, kad kur begyventų 
lietuvis, jis savyje ugdo tėvy
nės meilę.

šios programos išpildytoįos 
nei viena nematė Lietuvos, nei 
mažytės pėdos neįspaudė tėvy
nės laukuose, bet lietuviškos me
lodijos skamba iš jų kanklių ir 
krūtinių.

Programa buvo ne ilga, sve
čių nevargino, o vakaro progai 
pritaikytos dainelės palinksmi
no mamytes ir priminė tėvynę 
Lietuvą.

Po programos prie Pakšto gra
žios muzikos, skaniais valgiais 
apdėtų stalų vaišinosi susirin
kę Venecuelos Lietuvių Draugi
jos svečiai. Juos vaišino draugi
jos narės, parengimo vadovės — 
Genės Baradienės vadovaujamos.

Svečių tarpe buvo labai arti
mų draugijos nariams, tai ponia 
Aurelija žalneriūnaitė — Ross 
ir ponas Stasys Rackevičius. Po
nia Aurelija tuo metu buvo at
važiavusi iš Venecuelos aplan
kyti savo seserį ir su didžiausiu 
malonumu atėjo į draugijos ren
giamą pobūvį.

Jai buvo malonu susitikti su 
senais pažįstamais, su kuriais te
ko kartu gyventi Venecueloje ir 
vargti bendrus tropiniame kraš
te įsikūrimo 'vargus.

Stasyę ^ckevięiuą-iau prieš 
keletą me£ų yra aplf'"' 
niotkrašto saulutę jū- 
-r rTnr'JTJ-- tyve* 
no bostone.' o dabar ruošiasi įsi
tvirtinti Chicagoje, kur yra di- 
desais -būrys senų pažįstamų.

Draugija buvo nutarusi leisti 
svečiams išmėginti savo laimę 
dovanų paskirstyme, buvo su
aukota apie dvidešimte gražių 
dovanų, kurias laimėjo pobūvio 
svečiai. Liksmai praleidę Mo
tinos Dienos išvakares, pašokę, 
pasivaišinę su draugais pasišne
kučiavę po vidurnakčio paten
kinti skirstėsi namo. * '

Venezuelos Lietuvių Draugija 
negausi savo nariais, neilgai dar 
gyvuoja, bet jau antri metai su
ruošia motinų pagerbimo pobū
vį ir kiekvieną mamytę prie įė
jimo apdovanojo tropine gėle — 
orkideja.'

Teko girdėti, kad tokio pobū
vio ruošimą draugija nOri palai
kyti lyg ir savo tradicija ir tokį 
pobūvį ruošti sekančiais metais. 
Taigi, visi, kurie buvote ir ne
buvote, nepamirškite Venecuelos 
lietuvių ateinančiais metais.

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ DIENOS 1973 m. 

balandžio mėnuo. Leidinys skir
tas kun. dr. Juozo Prunskio tri- 
gubam jubiliejui — 65 metų am
žiaus, 40 metų kunigystės ir 25 
m. redaktoriaus darbui. “Drau
go” dienraštyje.

Toliau turinyje yra D. Micku- 
tės-Mitkienės eilėraštis “Vely
kų saulė teka”; P. G.: Chicagoje 
gimė Parama (dešimtmečio su
kakčiai), L. Dovydėno iš rinki
nio “Pašiurpo mąrio velniai, Pra- 
irio Alšėno: Dagys — žmogus ir 
dailininkas; Broniaus Railos: Tai 
vienas iš rezistentų kartos '(apie 
velionį Stasį žymantą-žakevičių) 
ir kt. ir 4 puslapiai angių kalba.

birželio 10 dieną

Spaudos pabiros
Arklinis juokas

Kiekvienas lietuviškas laikraš
tis stengiasi būti savo skaityto
jams įdomus ir patrauklus. Kiek
viename jų galime rasti skirtin
gų žinių ir rašinių, todėl kiekvie
nam spaudos mylėtojui verta 
skaityti ne vieną kurį, bet kelis 
lietuviškus laikraščius. Savęs 
pradžiuginimui ir lietuvybės iš
laikymo labui. Kol kas, ačiū lie
tuviškiems dievams, įkvėpian
tiems lietuviškos spaudos meilę 
ir pareigą ją remti skaitytojams, 
tų lietuviškų tvirtovių turime 
ne vienoje vietoje: Chicagoje, 
Kalifornijoje, New Yorke, Bos
tone, Clevelande ir dar kitur.

Clevelandiškė lietuviška Dir
va, skaitytojų nuotaikoms pa
įvairinti ir linksmai nuteikti, tu
ri savo skiltyse įsivedusi skyrių, 
vardu; “Pogrindis”. Jį redaguo
ja pogrindžio štabas”. Kiek ta
me “štabe” humoro specialistų, 
nežinia. To ir nereikia. Svarbu, 
kad toks skyrius yra. Jis dau
giausia “maitinasi” ištraukomis 
iš kitų lietuviškų laikraščių. 
Kiekviename to “Pogrindžio” la
pe esti ir piešinių karikatūrų. 
Humoro paįvairinimui. Su tuo 
humoru ir jį paryškinančiomis 
karikatūromis tas “Pogrindis” 
kartais išvirsta “arkliniu juo
ku”: skaitytojui nė juoktis, nė 
verkti.

Kas gi yra “Arklinis juokas”? 
Tuo vardu įprasta vadinti sąmo
jų, kurį papasakojęs ar spaudo
je paskelbęs juokdarys patsai 
nusižvengia nupiepusio kuino 
balsu, bet iš klausytojų ar skai
tytojų pusės nesusilaukia jokio 
pritariančio atgarsio, ši nesėk
mė ištiko ir Dirvos humoristinį 
Pogrindį, esantį to laikraščio š.

m. nr. 36. Jame įtalpinta ke
turių vyrų, apsirengusių aukš
tosios Amerikos mokyklos bai
gimo uniformomis, karikatūra, 
kurioje dešinėje pusėje viršuje 
įrašyta:

“Sauliaus šimoliūno lietuvių 
mokslavyrių sąrašų rebusas”, c 
po karikatūrine nuotrauka sar
kastiškas “arklio” nusikvatoji- 
'mas:

— Kur skuba šie jaunieji mok
slininkai lietuviai?

— Jie skuba pas amerikonus, 
bėgdami iš lietuviškos veiklos”.

Nėra paaiškinta nei kas tas 
Saulius Šimoliūnas, nei kur jis 
tą “...lietuvių mokslavirių sąra
šų rebusą” garsina.

O Naujienų skaitytojai Sau
lių šimoliūną gerai pažįsta iš jo 
dažnų rašinių. Tie rašiniai ati
tinkamai buvo įvertinti Naujie
nų redakcijos vedamajame, prie 
kurio “pabirininkas” nori pri
dėti šias savo pastabas:

Sauliaus šimoliūno rašiniai jo 
skiltyje: “Lietuviai mokslo pa
saulyje” yra įdomūs ir svarbūs 
ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai. 
Kada nors, galimas dalykas, 
amerikonai paklaus lietuvius: 
“Ką jūs, šio krašto mažumėlė, 
esate reikšmingo davę mūsų 
mokslui, technikai, literatūrai 

ir kitoms, pažangai reikalingoms 
šakoms” ?

Sauliaus šimoliūno nuopelnu 
lietuviai visu pasididžiavimu ga
lės tokiems pateikti ilgiausią są
rašą vyrų ir mergaičių, kelian
čių ir kėlusių Amerikos kultūrą 
ir techniką. Ar kitas kuris lie
tuviškas laikraštis ir jame ra
šantis yra davę panašių kon
krečių davinių?

Ima pagunda pasiūlymui: 
Sauliaus šimoliūno Naujienose

skelbiami daviniai apie “lietu
vius mokslo pasaulyje” turėtų 
būti stropiai saugomi, surenka
mi ir kasmet, atitinkamo biule
tenio pavidale, išspausdinami 
atskirais leidinėliais. Ateičiai— 
istorikams ir visiems kitiems 
tuo besidomintiems ir domėsin- 
tiems. O Dirvai ir kitiems lie
tuviškiems laikraščiams patari
mas: gavę autoriaus sutikimą, 
persispausdinkite tų rašinių da
vinius savo skiltyse. Tuo pasi
tarnausite ne tik dabarčiai, bet 
ir ateinančių kartų lietuviams.

Prie Dirvos “Pogrindžio” pa
sakyme: “Jie skuba pas ame
rikonus, bėgdami iš lietuviškos 
veiklos”, dedu griežčiausią pa
stabą:

Aukštąsias Amerikos mokyk
las baigę lietuviai jaunuoliai ne
bėga pas amerikonus iš lietuviš
kos veiklos I Tai melas ir skriau-
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NAUJIENŲ
PIKHIK AS

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G ft RIM A L 
VISA LAIKA GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIA 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ-

i - I. fit. _ tctsoxt, may is.Tstj

6245 South Western

A. Vaičaičio daj-Vu .^ J.) ARC^Ta» ponios Afrikos nupiešta? 
kiekvienai raidei skirtas paveiks
luotas puslapis. Ir kiekviename 
puslapyje yra ne tik paveikslas, 
prasidedantis ta pačia raide, bet 
apačioje paveikslo ir ketureilis 
tą, paveikslą aptariantis. Pavyz
džiui, žanginiame puslapyje nu
piešti akiniai ir atversti knyga.
O ketureilio tekstas:

“Akiniai tėvelio mano 
Mato daug gražių daiktų, 
Ką jie veikia, kaip gyvena, 
Pažiūrėkim čia kartu”.

Toks bukanosis gyvulys”.
“Nykštukas girioje gyvena, 
Bet aš jo gyvo nemačiau, 
Nors ir bobutę savo seną, 
Kad jį parodytų, prašau”.
“Vytis ženklas mūs tėvynės, 
Ji nešiosiu prie krūtinės, 
Prie trispalvės vėliavos 
Atminimui Lietuvos”...

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

90 Day
Passbook
Accounts

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

Avė. 476-7575
CHICAGO ZZE

•avinas and loan association

6245 south westerr 7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

da “išbėgusiems”! Visur ir vi
sada, kai lietuviai tokius pas sa
ve pasikviečia, jie neatsisako 

lietuviškoje veikloje dalyvauti! 
Jie savo mokslo ar meno žinio
mis, įsigytomis Amerikos aukš
tosiose mokyklose, mielai pasi
dalina su savo tautiečiais, pa
teikdami tų žinių ir patyrimų 
lobių. Tik reikia jų neišstum
ti iš savo tarpo, reikia juos “su
rasti” ir pasikviesti į savo tar
pą ir čia juos brolybėje išlai
kyti. šią tiesą liudija n e vienas, 
bet dešimtys konkrečių pavyz
džių. Jeigu Dirvos “'Pogrindis” 
pats tingi ir nepajėgia to išsi
aiškinti, jam pageidavus, sutinku 
pagelbėti... Ne vien tam, kad sa
vo “arklinį juoką” padėtų 
archyvą. Nie vien tam...

Reikalinga pagelba
Naujienoms ne tik ką ne ką 

parašau, bet jas ir skaitau. Skai
tau nuo pirmos iki paskutinio 
puslapio. Ir, štai, šių metų Nau
jienų nr. 112 puskutiniame pus
lapyje skaitau tūlo Susimąsčiu- 
sio rašinį “Kas pradžiugino Vy
tautą Kazakevičių” ir matau gre
ta to rašinio esančią nuotrauką. 
Rašinyje pasakojama apie “Gim
tojo Krašto” džiaugsmą kun. J. 
Vaišnio,. Kavaliūno ir kitų švie
timo organizatorių nom atsiga
benti mūsų vaikams knygų iš 
Lietuvos. Atsigabenti dėl to, 
kad čia esančių rašytojų ir pe
dagogų paruoštos knygos lietu
viškam prieaugliui esančios 
“...neįdomios, nepritaikytos, pa
rašytos sunkiu stiuliumi ir sun
kiai suprantama kalba”. Ką į tai 
taria mūsų lituanistinių mokyk
lų vedėjai ir mokytojai? Ar ir 
jų daugumai šis peršulys šftd 
graužia?

Jeigu taip yra, tai kodėl ne- 
paruošiama naujų, tinkamų va
dovėlių ? Juk esama čia ir švie
timo vadovybės, galinčios su
telkti pakankamai autoritetingų 
autorių tiems vadovėliams para
šyti, esama taip pat Kultūros 
Fondo, pajėgiančio tų vadovėlių 
išleidimą finansuoti. Kodėl įsi- 
dvaksota į komunistine propa
ganda dvokiančias knygeles?

Ryškiausią to dvokimo pavyz
dį rodo minėtame Naujienų nu
meryje esanti nuotrauka. Ilgo
kas prierašas prie tos nuotrau
kos yra toks:,

“švariausioji knygutė yra Ta-i 
dos Balčiūnienės parašytoji ir 
J. Stuko redaguotoji ABC. 
Tai ikimokyklinio amžiaus vai
kams Vagos leista paveiksluota 
knygelė. Kiekvienai raidei skir
tas paveiksluotas puslapis. Pus
lapyje yra raidė ir paveikslas, 
prasidedantis ta pačia raide. A 
raidės puslapyje yra “arkliu” 
jojantis berniukas, o puslapio 
apačioje yra nupiešti ančiukai. 
V. raidė turi vėžį ir apačioje 
varles. Raidė O papuošta obuo
liais ir ožiukais. Raidės H turi 
herbą ir hidraulinę užtvanką. 
Knygelėje nėra įprastinės ko
munistinės įžangos ir nesima
to Lenino paveikslo, bet vaikų 
iškeltas herbas pakankamai pa
sako. šią Vilniuje spausdintą 
knygelę makleriai jau pardavi- 
nė Amerikos lietuvių tnokyk-

i

Kuriais sumetimais tą “...Vil
niuje spausdintą knygelę makle
riai jau pardavinėja Amerikos 
lietuvių mokykloms”, kas at
spės? Bet jeigu tokių “selsma- 
nų” prekėms atsiranda pirkėjų 
Amerikos lietuvių mokyklose, 
visai negalima suprasti. Nega
lima suprasti dėl to, kad tokios 
rūšies knygelę ikimokyklinio am
žiaus vaikams mes turime pa
ruoštą daug geresnę ir vertin
gesnę. Jeigu jos pirmoji laida 
yra išsibaigusi (buvo atspaus
dinta 5,000 egz.), galima gi, su
sitarus su autorium išleisti ant
rąją laidą. Pataisyta ir paįvai
rintą ir net trečiąją ar ketvir
tąją, jeigu būtų reikalinga.

Iš kur toji knygelė atsirado ir 
kas ją paruošė?

1946 metais knygų leidykla 
Patria ją išleido Tuebingene, V. 
Vokietijoje. Kfetais viršeliais 
32 puslapių “veikalas”. Dauge- 
Daugeliu spalvotų paveikslėlių 
papuoštas. Ir viršelis spalvotas. 
Jame įrašytas ne tik knygelės 
pavadinimas, bet ir paruošė jų 
vardai. Ji vadinasi:

“Vytė Nemunėlis, A B” (šias 
abi dideles raides laiko du ber
niukai). Mažoji abėcėlė, iliustra
vo A. Vaičaitis.

Tekste, kaip ir Taidos Balčiū
nienės paruoštoje ir J. Stuko 
redaguotoje (ar tiktai šie abu 
tos knygelės ruošėjai nebus pa
sinaudoję Vytės Nemunėlio ir

Ir taip paeiliui, abėcėlės tvar
ka, peržiūrėkime visus spalvotuo
sius paveikslėlius, perskaityda
mi ikimokyklinio amžiaus vai
kams len gvai suprantamus ke
tureilius :
“Cirkas man labai patinka: 
Vis prie jo žmonių minia.
Paprašysiu šeimininką, 
Kad priimtų ir mane”.
“Čigonas juodas visą laiką, 
Ar nusipraus ar nesipraus, — 
Aš nenorėčiau būt jo vaikas, 
To keliauninko nešvaraus”.

“žemuogėlė žydi, žydi, 
Žemuogėlė sirpsta sirpsta, 
O kai nuskina Gražvyde, 
Kaip medus burnoj sutirpsta ’.

“Dievas duoda dailią dieną, 
Dievas duoda debesėlį, 
Saulei švietus visą dieną, 
Kad lietus palieti] gėlę”.
“Choras mūsų himną gieda, 
O mes klausom jo rimtai, 
O man ašaros net rieda: 
Daug Sibiran trems už tai”...
“Hipopotamas tai ne miestas, 
Tai ne žmogus, ir ne šalis,

Tyčia išrašiau keletą ketur
eilių iš Vytės Nemunėlio knygu
tės, skirtos ikimokyklinio am
žiaus vaikams, norėdamas pagel
bėti vaikų literatūroje nepaslan
kiems makleriams ir jų pasekė
jams, bandantiems įpiršti Ame
rikos lietuvių mokykloms “sovie
tinius” vadovėlius.

O, gal gi, mūsuose esama ir 
tokių, kurie nežino, kas tas Vy
tė Nemun ėlis? Tai žymusis mū
sų poetas Bernardas Brazdžio
nis, dabar gyvenantis Kalifor
nijoje. Su juo, pirmoje eilėje, 
mūsų vaikams vadovėlių parū- 
pintojams ir vertėtų pasitarti: 
jis turi ne vienerių metų paty
rimą vadovėlių paruošime ir, ti
kiu, neatsisakytų tuo patyrimu 
pasidalinti su mūsų vaikų lietu
višku švietimu besirūpinančiais. 
Ką dar daugiau tokiems galė
čiau patarti ? Atsiliepkite — pa
sistengsiu padėti.

Mes švenčiame

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAM AflOOUlTION

4M ARCHER AVENUE 
CHICA10, NX1N0K

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000)

Mokame iki 6% Dividendus
dar auodame dovanų. Universal

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

{steigta 1923 metais. TeL 421-3070
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čiaus, pavadinta “Mirties nuo-
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Ta jėga ne tokia jau galinga
Honanas Zimanas ir Jelizavetgrade gimęs Pavelas 

Gelbakas, Lietuvos komunistų partijos “dvasios vadai”, 
partinės linijos kontrolieriai, partijos ideologinio žurna
lo Komunisto vyriausieji redaktoriai, vyriausieji partijos 
narių sekėjai ir Lietuvos komunistų skundikai paskuti
niame šio žurnalo numeryje parašė straipsnį apie leni
nizmą. Iki šio meto ideologinis žurnalas visą laiką aiškino 
“socializmą”, statomą pagal rusiškas išmieras, gilių pa
matų dėjimą “komunistinei” santvarkai, bet dabar visas 
dėmesys kreipiamas į leninizmą.

Susidaro įspūdis, kad leninizmas pamažu iškeliamas 
į pačią svarbiausią vietą. Leninizmas, pagal naujas in
terpretacijas, apima ne tik “socializmą”, jame yra svar
biausieji “komunizmo” daigai, be to, jis eina žymiai to
liau negu tos dvi rusiškos santvarkos kartu sudėjus. “So
cialistinė” santvarka dar niekur nėra įgyvendintą, “ko
munizmo” dar ir pačioje Rusijoje nėra, bet leninizmas ten 
jau įvestas paskutiniais 50 metų. Ką leninizmas davė ir 
ką jis žmonėms, ypač darbininkams, žada, žino kiekvie
nas, kuris turėjo progos bent kiek arčiau jį pažinti.

Šie du redaktoriai Lietuvos komunistams parašė įžan
ginį žurnalo straipsnį, kurį pavadino “Leninizmas žy
giuoja po planetą”. Kad rusiško “komunizmo* šalininkai 
nekaltintų mus netikslumu, čia pat pacituosime pirmus 
du minėto straipsnio paragrafus apie tą leninizmo žygį. 
Minėti vyrai laisvojo pasaulio nemačiusius Lietuvos ko
munistus šitaip “informuoja”:

“Ištikimybės šventiems leninizmo idealams prie
saika, įsikūnijusi tarybinės liaudies žygdarbiuose 
ir tapusi TSRS auksinio jubiliejaus esme, savo ga
lingu atgarsiu pasiekia milijonų planetos darbo žmo
nių širdis, telkia juos ir ragina stoti į naujus lemia
mus mūšius prieš imperializmą.

“Socialistinių šalių tautų, kapitalo šalių prole
tarų, visų demokratinių jėgų, išsivadavusių ir engia
mųjų tautų vienybė bendroje kovoje prieš imperializ
mą, už taiką, nacionalinę nepriklausomybę, sociali
nę pažangą, demokratiją ir socializmą yra galinga 
jėga”. (Komunistas, 1973 m. baL numeris, 1 psl.).

A

Ta jėga iš tikrųjų būtų nepaprastai galinga, jeigu 
bent vienas Honano Zimano lietuviams sktlbiamas postu
latas būtų tikras. Jie netikri, todėl ir visas tos “galybės” 
statomas namelis yra daug silpnesnis, negu patys opti
mistai įsivaizduoja. Propagandistai gali jį žodžiais ir net

JONAS AUGUSTAITIS

Suvėluotas atsakymas ir 
nepamatuotas pasiteisinimas

(Div. gen. Stasio Raštikio 
atsiminimų 3-sis tomas)

6
Ne tik tas, bet ir visa eilė tolimesnių 

įvykių rodo Reicho interesus į Lietuvą. 
Ribbentrop’o patarimas šauliui priimti ul
timatumą, kaip matėme, yra tik noras, 
kol kas turėti ramią padėti. Raštikio kar
tojama Lietuvos pasidalinimo Dubysos li
nija, yra Reicho štabo numatyta strategi
nė linija su Sovietų Sąjunga, eventualaus 
Lietuvos su Lenkija konflikto atveju, jei 
sovietai eitų padėti Lietuvai, tai Reichas 
prisileistų iki Dubysos linijos. Ultimatu
mo įteikimo metu, išvakarėse, vokiečiai 
teiravosi Maskvoje per savo karo atstovą, 
ir kitaip, ar Lietuva turinti slaptą susita
rimą su Sovietų Sąjunga, jei Lenkija pul
tų Lietuvą, ar sovietai automatiškai turė
tų žygiuoti į Lietuvą prieš Lenkiją? Lie
tuvos — Lenkijos eventualiu karo metu, 
Reichas nebūtų leidęs Lenkijai užimti Lie
tuvą (ne tik iki Dubysos, kaip Raštikis iš
vardija net vietas — su Raseiniais, Kra
žiais, Varniais, Rietavu — (ko nėra doku
mentuose) bet įvedęs savo armiją ir Lie
tuva jau 1938 m. būtų patekusi Reicho įta
kon ir išvengusi pirmos Sovietų okupaci

kymas”. Teisiami buvo 6. Ke
turi buvo nuteisti sušaudyti,

Byla aprašyta smulkiai, sa
vaime aišku iš archyvinės me
džiagos, bet ir ten apie jokius

rastais “tvirtai statyti”, bet jis subyrės, kaip vėjo pa
pūstas kortų namelis. Jeigu tiktai papūstų stipresnis vė
jas nuo Kinijos pasienio kalnų, Užkaukazės arba Ukrai
nos, tai pačiam Zimanui tektų prieglaudos prašyti pas 
švedus, o Gelbakas tikrai nebandytų grįžti į Jelizavet- 
grfcdą. jeigu jis dabar ne labai nori grįžti į gimtinį savo 
kraštą, tai audros metu ir kalbos negali būti apei

Zimanas bando lietuvius komunistus įtikinti, kad yra 
“socialistinių šaulių tautų” vienybė. Bet tas pats Zimanas 
juk žino, kad ne tik lietuviams, bet ir kitoms rusų pa
vergtoms tautoms tą vienybę primetė raudonosios armi
jos tankai ir čekistų naganai. Jeigu rusai nevartotų prie
vartos, tai tos “vienybės” nebūtų. Tai žino ne tik lietu
viai, bet žino latviai, estai, gudai, ukrainiečiai, gruzi
nai, lezginai, kabardinai ir kelios dešimtys kitų rusų pa
vergtų tautų. Jeigu rusas lietuviais komunistais pasiti
kėtų, tai jis kitataučių neskirtų vyriausiais kontrolie
riais. Leninistinę dialektiką žinančių korsakų šiandie
ninėje Lietuvoje jau yra pakankamai. Daug didesnis skai
čius yra “komunizmo” praktiką žinančių Sniečkų. Visi 
žino, kad korsakai su sniečkais Maskvai visą laiką buvo 
ištikimi, bet Maskva jais vis dėlto nepasitiki Zimanas su 
Gebaku Maskvai yra artimesni, negu lietuviai komunis
tai Jeigu Maskva jau nepasitiki lietuviais komunistais, 
tai kokia jau gali būti ta “socialistinių šalių” vienybė? Ji 
paremta tiktai karo jėga.

Zimanas tvirtina, kad antruoju tos ‘‘vienybės” ele
mentu yra “kapitalo šalių proletarai”. Kiek tų proletarų 
yra “kapitalo” šalyse ir koks jų skaičius įsitraukia į tą 
“vienybę” tai žino kiėkvfeiias amerikietis. Tą skaičių ži
no ir gerai ihformuotas Zimanas. Tegu jis paskelbia, 
kiek balsų Amerikoje gavo komunistų partijos pastatyti 
kandidatai ir kiek jie atstovų pravedė į kongresą. Tą patį 
galima pasakyti ir apie “visas demokratines jėgas”. 
“Demokratinė” Indonezija, “demokratinė” Jugoslavija, 
“demokratinis” Egiptas sovietų kariams liepė išsikraus
tyti O su karių iššikraustyihu pasibaigė jugoslavų bei 
egiptiečių “vienybė”. Indonezijoje į valdžios vietas įkopę 
koihunistai taip pat paskubomis išlakstė.

0 kaip jaučiasi engtos ir “išsivadavusios” tautos, tai 
Zimanas gali patirti pasikalbėjęs su Silezijos darbinin
kais, deginusiais komunistų partijos centrus ir sustab
džiusiais lenkų kariuomenės tankus. Sovietų maršalai ne
drįso priešintis lenkų kariuomenės tankams, o Gdansko 
darbininkai tuos lenkų tankus vartė ir degino. Lenkijos 
darbininkai ir Gomulką išvertė...

Rusų imperialistų prievarta sulipdytoji imperija yra 
daug silpnesnė, negu patys optimistai galvoja. Užtektų 
mažiausio vėjelio, kiad ji pradėtų byrėti. Visos rusų pa
vergtos tautos nori būti laisvos ir nepriklausomai tvarky
ti savo reikalus. Mes tikime, kad Lietuva ir kitos rusų 
pavergtos tautos išsikovos laisvę. Pasibaigė kitų impe
rializmų gadynė, artėja galas ir sovietiniam.

i įsakymus neminima. Be to, čia 
Chicagoje gyvena to pulkinin
ko labai artimas ir vieno pul- 

. ko draugas pulk. K. Ališauskas. 
, Ir tam jis niekad nėra sakęs 
apie įsakymą teismui “iš vir
šaus”. šiuo klausimu nėra do
kumentų; todėl ir sunku disku
tuoti.

Toliau J. Bertašius paliečia 
suvalkiečių ūkininkų bylą. Jis 
rašo: “Mirties bausme buvo 
nuteisti 7 ūkininkai, ir tik tri
jų buvo pasigailėta. Nuteis
tiesiems nebuvo leista atsisvei
kinti net su savo šeimomis ir 
teismas vyko prie uždarų durų, 
be liudininkų ir be teismo gy
nėjų.”

Čia negalima primesti val
dančiam režimui. Buvo tokie 
nuostatai. Buvau penkis me
tus prokuroru ir prisiminti tuos 
įvykius nemalonu. Giminės 
neleidžiami. Prieš vykdant 
sprendimą, sekretoriui spren
dimą perskaičius, pasiūloma 
atlikti religines apeigas, nu
teistasis gali prieiti išpažinties 
prie čia pat esančio kapeliono, 
jei nori. Po to prokuroras iš
klauso paskutinį pageidavimą 
ir leidžia parašyti trumpus 
aiškus giminėms. Egzekuciją 
vykdžius, esantis prie vykdy-

• tno gydytojas konstatuoja mir-
• tį. Laiškus surenka ir kitą die- 
. ną per policiją, užantspauduo- 
, tuose vokuose išsiunčia, kam

priklauso. Tada surašomas pro
tokolas. Procedūra baigta. Ka
ro lauko teisme nėra nei gynė
jų, nei prokurorų. Normali

■ teismo procedūra yra tik ka
riuomenės teisme.

J. Bertašiaus minimoje by-1 
loję tikrai buvo nuteisti mirti ’ 
mi 7, sušaudyti 4. Ir šiandien 1 
man yra mįslė — kodėl? Visi 
jie buvo vienodo lygio. ]

Kitoje byloje, kur pirminiu- 1 
kavo pulk. Dočkus, buvo nu
teista 11 mirties bausme, bet i 
jų buvo paisigailėta. Tas by
las gana gerai žinau, nes bu
vau tada Trakų Teismo Tar
dytoju ir vadinamas “ūkinin
kų judėjimas” buvo persime
tęs į mano nuovadą, buvo per
šautas policininkas. Bet apie 
tai plačiau gal teks pakalbėti 
atskirai.

Toliau J. B. rašo: “Dabar jau 
nepaslaptis, kad Antanas Sme
tona sėkmingai ant suvalkiečių 
nugaros per upelį išvairavo į 
Vokietiją. Dar liūdnesnis Vai- niuje, ėjo Lietūkio direktoriaus 
ravimas įvyko, kuomet Cleve- 
lande ryžosi vairuoti į degantį 
damą, kad išgelbėjus savo kai
linius — futrą”.

Kam ta ironija? Nežinail, 
kas buvo Pijus Misiurevičius, 
bet Kybartų nuovados polici
ninkas Morkūnas, privedęs ve
lionį prezidentą prie upelio, 
buvo rokiškėnas, ne suvalkie
tis.

jos. Lenkijos likimas būtų buvęs išspręs
tas metais anksčiau.

Plačiau apie Lenkijos ultimatumą Lie
tuvai bus ruošiamame leidinyje su doku
mentų fotokopijų priedais ir įrodymais, 
kaip Raštikis, juos demonstruodamas, klai
dingai naudoja.

ATSISAKYMAS VILNIAUS
1939 m. rugsėjo mėn 1 dieną Reichas 

pradėjo karą su Lenkija. Kelias Lietuvai į 
Vilnių. Lenkijos — Reicho karo metu, nuo 
rugsėjo 1 dienos ir rugsėjo 17 dienos buvo 
visai laisvas:

a) Sovieai nebūtų priešinęsi Lietuvos
žygiui į Vilinų. Molotovas dar rugsėjo 16 d. 
klausė Reicho ambasadoriaus Maskvoje, 
Schulenburgo, kas susitarta dėl Vilniaus, 
kas turi užimti miestą (žiūr. Dok.... Band 
VIII, Nr. 78, Moskau, den 16 sept 1939), tik 
K d I Tlu V iCTTl K «Ui tTCymCuC
rugsėjo 19 d. užėmė Vilnią;

b) J. A. Vafetybės nebitų pro teste vė
sios Valstybės d - to pareiškimas Ža
deikiai), o D. Britanijos pakte s su tjenki- 
ja galiojo tik prieš Lenkijos užpuoliką — 
Reichą ir jis automatical nebuvo išplečia
mas — taikomas Lietuvai.

Pirmose karo dienose Reicho vyriausy
bė ragino Lfetevą žygiuoti į Vilnių ir žadė
jo, eventualiai, jei reikės, karo paramą — 
lėktuvų. Jei pirmose karo dieh'Ose (iki 
rugsėjo 10 d.) Lietuvos vyriausybė dar ga
lėjo svyruoti ar ji viena, be Reicho paramos,

pajėgs užimti, ginant Lenkijos kariuome
nei, Vilnių, tai nuo rugsėjo 10 d., kai Len
kijos kariuomenė buvo sumušta ir traukė
si, LietuVa bte Reicho paramos, lengviau
siai galėjo užimti Vilnių su jo teritorija ir 
sustoti rytuose, einant Lrėtėvos — Sovietų 
sutartimi 1920 m. — iki MModečino. Ta
čiau, Lietuva, nusistačiusi H ankšto laiky
tis neutraliteto. nežiūrint geriausių 0ri)gų. 
be Reicho pagalbos ir minėtų nesikišimų, 
atsisakė žygio tokiose palankiose Lietuvai 
sąlygose, kokios gali pasitaikyti tik šimt
mečių eigbje.

Raštikis, kaip ir Černiaus (keturių ge
nerolų vyriausybė, buvo priešingi žygiui į 
Vilnių ir skelbė bekoniptdthisnį neutrali
tetą. IVof. dr. L Sabaliūnas “Lithuania in 
Crisis”, USA 1972.119 psl. rašo: “The Cath
olic representation in the Government 
(Deputy Prime Minister K. Bizauskas ėlc.) 
Was against any military action to capture 
the city (Vilnius)”. (“Katalikų atstovybė 
vyriausybėje (Mitesterio pirm-ko pavaduo
tojas K. Bizauskas etc.) buvo prieš bent 
karį žygį užimti (Vilniaus) miestą”).

Raštikis bandydamas sugriauti palan
kią Lietuvai padėtį žygiui į Vilnių, apra
šinėja savo atsiminimų 3-me tome (pusi. 
219 — 236) kaip Reicho atstovai Kaune, 
Zechlinas, pulk. Just, pinuose rugsėjo mėn. 
dienose ragino ir spaudė Lietuvos vyriau
sybę eiti į Vilnių.

Raštikis remiasi 1918 m. lietuvių emi
gracine spauda — Lietuva sovietinės agre

F— HAUJlkndŠ. CHICAGO t,HL- TUESDAY. SAY »,

Okas atsitiko su Latvijos 
prezidentu Ulmaniu ir Estijos 
prezidentu Paets. Jie, anot J. 
B., “niekur nevairavo”, bet 
žuvo Sibire.

Pagaliau į galą, baigdamas, 
Jonas puola mano gerą pažįs
tamą generolą — Kazį Mustei- 
kį. Garbingą karį ir paskutinį 
nepriklausomos Lietuvos kraš
to apsaugos ministrą jis nori 
paversti bailiu, šaudančiu pa
sienio sargus. Gen. Musteikis, 
prisilaikydamas Lietuvos įsta
tymų ir veikiančios valstybinės 
tvarkos, prašė kabinetą leisti 
kariuomenei pastoti kelią besi
ruošiančiam įsiveržti priešui, 
bet jo viršininkai — ministrų 
kabinetas — jam tokios teisės 
nedavė. Jeigu jis būtų pasiel
gęs pagal Bertašiaus pasiūly
mą, tai iš drąsaus kario ir 
drausmingo ministro šiandien 
turėtume pasienyje nusikaltu
sį kriminalistą.

Gen. Musteikio atžvilgiu, p. 
Bertašius visai nukalbėjo. Jei 
koks karštakošis būtų nušne
kėjęs, tai dar galimo būtų gal
vą pakraipius, nutilti, bet iš 
p. Bertašiaus galima buvo 
laukti rimtesnio vertinimo. Pa
gal J. Bertašių, gen. Musteikis 
turėjo išsiimti revolverį ir nu
šauti kelis sargybinius. Tada 
būtų buvusi, pagal jį, tvarka. 
Jis, ko gero, nežino, kad majo
ras Žemaitis, pasienio policijos 
baro viršininkas, sargams bu
vo davęs įsakymą nieko nepra
leisti per sieną.

Ponas Bertašius gerai žino, 
kad gen. K. Musteikis buvo vie
nintelis, kuris, nesvyruoda
mas, ministrų kabinetui pasiū
lė ir reikalavo leisti kariuome
nei pasipriešinti. Bet ministrų 
kabinetas, pirmininkaujamas 
paties prezidento, tokiam žings
niui nepritarė.

Kas krašto apsaugos minist
rui beliko daryti? Jeigu jis bū
tų likęs Lietuvoje, tai būtų su
laukęs tokio paties likimo, ko
kio susilaukė šimtai mūsų kari
ninkų Sibiro koncentracijos 
stovyklose ir čekos mirties ka
meroje. Tyčiotis iš garbingo 
gen. Musteikio, vieno pirmųjų 
savanorių, tikro patrioto, tai 
yra pasitarnauti mums priešiš
kiems elementams.

Jonas B. turėtų prisiminti sa
vo padėtį. Pareigingas asmuo, 
jis niekur nebėgo, paliko Vil-

pareigas ir drauge buvo pre
kybos Komisariato įgaliotinis 
ir padėjo šimtams lietuvių. Ką 
gi padarė okupantas? Manau 
jis prisimena, kaip “Kheinyj 
sud” nuteisė jį 10 metų kalėji
mo, nesant jokiam nusikalti
mui. Kada Minsko advokatas, 
žydų tautybės, pradėjo jį gin
ti, tai prokuroras nurodė ad
vokatui savo vietą ir, jei nebū-

sijos dokumentuose — S. Miglino, verti
mais iš anglų kalbos, su klaidomis, citato
mis, bet skelbia, jog tai — Dokuments of 
German Foreign Policy 1918 — 48 (pusi. 222 
vis tai, mat, rimčiau atrodo!). Niekas juk 
iki šiandien neginčija, kad Reichas siūlė ir 
ragino Lietuvos vyriausybę žygiuoti į Vil
nių, tik Raštikis ir kiti to žygio priešininkai 
tvirtino, kad Reichas statė sąlygas sudary
ti karišką konvenciją, kuri būtų atnešusi 
Lietuvai daug žalos, tuo tarpa. Reichas ra
gindamas žygiuoti, pabrėžiu, jokių sąlygų 
Lietuvai nestatė; konvencijos projektas 
datuotas rugsėjo 20 d. buvo surastas Rei
cho dokumentuose, kai sovietai jau buvo 
Vilniuje, ir niekad nebuvo įteiktas Lietu
vai (apie tai kiek vėlia).

Toliau Raštikis cituoja Merkelio straips
nį iš Smetonos biografijos (pusi. 536), ku
riame minima apie tą Reicho norą surišti 
Lietuvą šia militarine konvencija (Rašti
kis, pusi. 224), — kartoju — iki Reicho di
delio susipykimo su Lietuva (iki rugsėjo 
16 d.) apie jokią konvenciją nebuvo jokios 
kalbos.

1939 m. rugsėjo 16 d. iš ekstra Ribben- 
tropo traukinio pasiuntinys Schmitt prane
šė Dr. Zechlinui, Ribbentropo įsakymą — 
jei lietuviai pradėtų kalbą apie Vilnių, tai 
visai tuo klausimu nesikalbėti (Dokum. Nr. 
76, Berlin, d. 16 sept. 1939, Schmitt). 1939 
m. rugsėjo 17 d., politinio skyriėus Vedėjas 
(direktorius) Woermann, pasikvietę* Škir
pą, Ribbentrop’o vardu, jį išbarė, pavadi-

Sūniškos gyvenimas

Spėjama, kad JAV šunų ir ka
čių savininkai per metus išlei
džia apie 900 milijonų dolerių už 
konservuotu maistą šunims ir 
katėms. Pereitais metais šių 
produktų gamintojai išleido 52.5 
milijono dolerių savo gaminių 
reklamai, iš kurių apie 80% te
ko televizijai.

Reklamose daugiausiai taiko
ma į šunų ir kačių mylėtojų šir
dis.

Konservuoto maisto gamina
ma 124 atmainos. Didžiuma ga
mintojų savo gaminius išbando 
savo nuosavais šunimis ir katė
mis. Pavyzdžiui “Purina” prie 
fabriko, maisto bandymo reika
lams laiko 450 šunų ir 250 ka
čių.

šiems aristokratams gamina
ma troškinti inkstai, troškinta 
jautiena burgundiško vyno pa
daže, vištienos patiekalai.

Skaičiuojama, kad 30 milijo
nų šeimų, be kitų smulkių gyvu
lėlių, laiko 25 milijonus šunų ir 
20 milijonų kačių.

KODĖL NAMAI BRANGSTA?
Kainos namams JAV-bėse pa

skutiniais metais tiek labai pa
brango, kad truputį mažiau už 
vidutinę algą gaunantis nebegali 
įsigyta. Naujų namų už ma
žiausią $12,500 kainą nebegau- 
nama jau nuo 1970 metų. Kai
nos namams po $15,000 baigėsi 
praeitais metais ir namų po $20,- 
000 šiemet bėra likę mažiau nei 
10 nuošimčių.

Po II Pasaulinio Karo masinė 
Levitt & Sons namų statyba po 
$6900, įmonkant $100 ir kas mėn. 
išmokant po $70, šiandien bėra 
atsiminimas; tokie namai jau 
yra pasiekę $35,500 kainos. No
rintis šiandien pirkti Levitt sta
tybos namą turi turėti pajamų 
po $18,000 metams, pasakė Le
vitt and Sons firmos direktorius. 
Dabar namų kainos brangsta 
kasmet po $3,000.

tų kilęs už poros dienų karas, 
tai šiandieną nebūtu kam to
kių straipsnių rašyti Laimin
gu supuolimu, tik karui kilus, 
išsigelbėjo J. B. ir jo miela šei
ma.

TAISOME KLAIDĄ
Ponas J. Talalas buvo Vil

niaus Apygardos Teismo Kame
ros prokuroro padėjėjas, o ne 
“karo prokuroro”, kaip neap
sižiūrėjusi korektorė š. m. geg. 
26 d. Naujienų numeryje, 
“Teisės ar smurto vertės” 
straipsnyje, pirmos skilties 19 
eilutėj, praleido.

Taisome klaidą, p. Talaią ir 
skaitytojus atsiprašome.

Naujieną Red.

no “Luge, Unverschamheit” (melas, begė
diškumas!) už Užsienių Reikalų ministe
rijos slaptą pranešimą alijantams, kad vo
kiečiai spaudžia Lietuvos vyriausybę eiti į 
Vilnių. Tokį protestą įsakė Dr. Zechlinui 
padaryti Kaune — demaršas Užsienių rei
kalų ministerijoje (Dokum.... Nr. 84;, B. 
V. Berlin, d. 17 sept 1939, pasirašė Woer- 
mann).

Nežiūrint to, Ribbentrop’as pakvietė 
Urbšį atvykti į Dancigą apie rugsėjo mėn. 
23 dieną, nepasakęs kokiam reikalui. Urb
šys, dėkodamas už pakvietimą, dar pra
nešė, kad “es wolle auch weiter hin eine 
Politik der Neutralitat fūhreri und habe 
den Wunsch, aus der gegenwftrtigen 
schwiengen internationalen Lage frei und 
unabhūngig herauszukommen” (vyriausy
bė ir toliau laikysis! neutraliteto ir nori iš 
šios sunkios tarptautinės padėties išeiti 
laisva ir nepriklausoma ), Dokum. ... Nr. 
121. B. VIII, Kowno, den 22 sept. 1939, Zech- 
lin).

(Bus daugiau)

Skaitykite R platinkite 
bienraštį 
“NAUJIENAS" 

Jos visad rašo 
TEISYBE
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Lilt11U VI31 IHOKSlO Įbana, Ifl., buvo autorius prane-

pasaulyje

Valandos pagal susitarimą

DR. L G. BALUKAS
IR

AKUiBRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA

Į Šimo apie virialinės padėties lyg-I 
ties ir tūrio priklausymą nuo 
Gruneiseno parametro.

Juozas Rimas Vaišnys iš Dept. | 
of Geology and Geophysics, Yale j 
University, New Haven, Conn.,; 
buvo bendraautorius pranešimo 
apie agregatų tankėjimą.

Vytenis Maria Vasyliūnas iš 
Dept, of Physics and Center for 
Space Reserarch, Massachusetts 
Institute of Technology, Cam
bridge, Ma., ir Los Alamos Scien-

Medical Building). TeL LU 54446 
Antras ofisas — 

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL TEL 599-0500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
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Tetai. 695-0533 
Fox Valley Medical Center

ROUTE M. ELGIN. ILLINOIS

American Geophysical Union 
54-toji metinė konferencija įvy
ko balandžio mėn. 16-20 d. Wa
shington, D. C., kurioje 5 lietu
viai padarė pranešimus. J. R. 
Jancaitis iš Dept, of Engineering 
Science and Systems, Universi
ty of Virginia, Charlottesville, 
Va., buvo bendraautorius pra
nešimo apie pasvėrimo funkci
jos priėjimą prie nevienodų pa- tific Laboratory, Los Alamos, 
viršių modeliavimo.

Ta pati paskaita išspausdinta 
leidinyje Journal cf Geophysi
cal Research, tomas 78, nr. 11 
1973 m. balandžio mėn. 10 d. Vy
tautas Klemas iš College of Ma
rine Studies, University of De
laware, Newark, IM., buvo ben
draautorius pranešimo apie ak- 
vatinių frontalinių sistemų di
namika Delaware įlankoje. V. 
V. Palčiauskas iš Dept, of Geo-

New Mexico buvo bendraauto
rius dviejų pranešimų apie plaz
mos plokštės atsigavimą ir in
strumentą matuoti saulės vėjo 
išsisklaidymo funkcijos momen
tus.

DR. PETER BRAZIS
AhVSICIAN AND SURGEON 
MM WEST 71N STREET 
Ofiso: HEmtacfr 4-SM« 
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DIDELIS TONAS”

i Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 

Tree, ir sekm. uždaryta.
i 2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

F. S. Burba, Board of Water 
Works, Pueblo, Colorado vyriau
sias direktorius, padarė prane
šimą apie žemės vandens su
plaukime į paskirstymo siste
mą sustabdymą American Wa
ter Works Association 93-je 
metinėje konferencijoje {gegu
žės mėn. 13-18 d. Las Vegas, Ne
vada. Saulius šimoliūnas

. Jei neat- 
3-0001

OR. NINA KRAUCa- 
KWMKftWNAIrt 

mKVIERUA IR MOTERŲ LIGOS 
*182 Go. KEDZHE AVE. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC. 

2454 WEST 71s| STREET 
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piais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai popiet 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
nrto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. ią ry i • . < * • 

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Lietuviai dangoraižio 
atidaryme

McCormick Inn viešbučio 
atidaryme dalyvavo nemažas 
skaičius lietuvių, š. m. gegužės 
15 dieną įvyko 24 aukštų dan
goraižio oficialus atidarymas. 
Lietuviai tame bankete buvo 
pakviesti žinomo finansininko 
Adolfo Baliūno, Metropolitan 
Banko viceprezidento. Dango
raižio atidaryme dalyvavo Val
das Adamkus, Adolfas Balio
nas su ponia, Martynas Gude
lis, Bronius Klemka su ponia, 
Antanas Stakėnas, Povilas Ri
dikas, kun. Petras Cinikas, Vin
cas Kačinskas, S. Simonaitis, 
Stanley Balzekas ir visa eilė ki
tų lietuvių. Užkandus nepap
rastai ilgas ir neįtikinančias 
kalbas pasakė du ekonomistai.

A. Stakėnas

Madų kūrėjai nusprendė, kad moterims vėl reikia apnuoginti nuga
ras. Čia matoma faunos ponios Julie Nixon Eisenhower iškirpta 

suknia viename Washingtono baliuje.

Ai jums palioku ramybe, duodu jums savo ramyby; no kaip pasaulis 
duoda, ai jums duodu. Topui įūsy širdis nenusigąsta ir tonobijo-

Jono 14:27.

Juo labiau mes pergalime svietą, kūną ir velnią, juo labiau mes stengia
mės pildyti valią mūsų Tėvo, kursai yra danguje, juo labiau mes stengia
mės draugauti ir susikalbėti su savo brangiausiu Išganytoju, juo labiau mes 
mytSlr i Dievui patinkamus darbus, tuo daugiau turėsime links

ės, kurią joks žmogus negali atimti iš mūsų, o vargai ir 
darys tuodu dalyku brangesniu ir saldesnių, o niekas

“O jūs, tiesa, dabar turite nuliūdimą, bet vėl regėsiu jus, ir linksmin
sis širdis jūsų, o linksmybę jūsų niekas neatims nuo jūsų’’. — Jono 16:22.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

kiekvienam aiškų, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th Si.. Chicago, Illinois 60629

•V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

yra lietuviška pavardė Peter P. dviejų savaičių vizitui jie nuo 
Balsitis, 66 metų amžiau, gyv. gegužės 21 dienos jau aplankė 
4024 W. 55th Place.

DU FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26rt W. 71st St. — Tut. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“cantact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. L

MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

Pagerbs Leonardą šimutį
Organizacinis komitetas, ku

riame “Naujienas” atstovauja 
M. Gudelis, rengia banketą š. 
m. birželio 9 d. 7 vai. vak., šeš
tadienį. Kalbės ALTo pirmi
ninkas Dr. Kazys Bobelis, o 
menine dalimi rūpinasi solis
tas A. Brazis, “Pirmyn” choro 
atstovas.

DR. LEONAS SETBlfflS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CtttRURGUA 
2*56 WEST 63rd STREET

VeL: antrad. nuo 1—4 po pietų.

Ofiso Htaf.: 776-28*0
Nauja* totef.: 448-5545

............. ............ ............=

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Bilietus galima gauti pas ko
miteto kasininką Dr. Balį Pa
lioką, tek: 925 — 8715. Bilietus 
reikia įsigyti iš anksto, iki bir
želio 4 dienos, nes reikia pra
nešti dalvvių skaičių B. V.

Gudai nėra rusai
Mrs. Vera Romuk, pasirašiu

si Baltgudžių koordinacinio daugiau kontaktų su 
komiteto sekretore, laiške Chi-.kais ir mokytojais”, 
cago Tribune protestuoja, kadį'sovietų grupės vadas 
šis laikraštis baltgudę gimna-jtislav Almazov, 
zistę Olgą Korbut vadina ruse 
ir tuo būdu padeda sovietų ru
sų propagandai (Olga Korbut 
yra gimusi Gardine).

Sovietų Sąjunga nėra Rusi
ja, bet y r».daugiatautė valsty
bė, sudaryta iš 14 nerusiškų 
respublikų, plius rusiškąją so
vietų sacialjstinę respubliką. 
Kiekviena tų respublikų turi 
savo skirtingą kalbą ir kultūrą, 
aiškina Mrs. Romuk. Vengiant 
minėti Sovietų Sąjungoje eg
zistuojančių tautų pavadinimą 
tik pasitarnaujama rusams 
vykdant tų tūtų rusifikaciją ir 
genocidą”, rašo ji.

užmegsti 
darbinin- 
pasigyrė

New Yorko miestą ir Washing
ton. Iš Chicagos išvyko į San 
Francisco ir Los Angeles. “Mū
sų turizmo tikslas yra populia- 
rizuoti mokslą ir

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. K STRIMAITIS
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas $750 West 71st St. 
TeL: 925-8296

Valandos: 2—8 vai vak Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Tetef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

sek- 
val.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

uždaryta.
Ret tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofllll. 2652 WEST 59fh STREET 

Tbl.: PR M 223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. treėtad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie- 
ntids 2-4 vai. po pietų ir kito laiku 

pagal susitarimą._________

V. Tumasoitis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7tat STREET 
Ofiso tatef.: HEmtock 4-2123 
RnM. tetafa Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos Skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJUMAS

289* West Gird St., Chicago, 111. 60*29 
TetaL PRoapoct 6-50*4

FORBST FIKES HURT 
OUR FOREST FRIENfM

Bendruomenės balsavimai 
Washingtone

LB Washingtono, D. C., apy
linkėje dalyvavo rinkiniuose 
153 asmenys. Septynių balsai 
buvo pripažinti negaliojan
čiais. Likusių 146 asmenų bal
sus už kandidatus į tarybą ga
vo: D r. J. Genys — 86, V. Vo- 
fertas — 72, Zerr-Mačiulaitytė
— 71, kun. K. Pugevičius — 62, 
V. Bačanskas — 45, česonienė 
-šalčiūnaitė — 32. J. Stiklorius
— 18. G. Surdėnas — 5 ir V. 
Matonis — 4.

Balsus kandidatai į PLB sei
mo attstovus gavo: Dr. J. Ge
nys — 71, V. Volertas- — 70, 
Zerr-Mačiulaitytė — 67, A. Ge
čys — 54. kun. K. Pugevišius
— 46. V. Bačanskas — 37, čes- 
onienė-Salčiūnaitė — 34, G. 
Surdėnas — 9. V. Matonis — 5.

Gatvių naujienos
Automobilyje pastatytame 

tuščioje aikštėje prie 4605 N. 
Kenmore Ave., rasta išprievar
tauta ir užmušta Mrs. Dorothy 
Lupinshek. 53. Policija spėja, 
kad ji buvo piktadario užpulta 
ketvirtadienio rytą 4 vai. išva
žiuodama į darbą. Jos pinigi
nė, laikrodėlis ir 
atimti.

Ir vienas lietuvis 
j Ketvirtadienį, gegužės 21 
Chicagos miesto tarybos patal
pose įvyko 50 žmonių — senes
nio amžiaus piliečių, atrinktų 

jį Senior Citizens Hall of Fame.) 
pagerbimas. Meras Richard' 
Daley savo prakalboje išgyrė 
senyvo amžiaus piliečius až jų 
kontribuciją visuomenei 
teiktą pagalbą kitiems.

Atrinktųjų 50 piliečių sąraše gos skyrių

d.

papuošalai

Norris, 19, 
7 d. nužu-

Suimtas CJilTord 
apkaltintas gegužės 
dęs Miss Marya Nelson, 32. ku
ri buvo rasta negyva savo au
tomobilyje prie 5722 W. "Wa
shington Blvd.

Į Afri-Kingdom Chicken Store. 
1712 E. 87th St„ naktinis sargas 
(Douglas Nelson, 17-metis Mal
colm kčdegijos studentas susi
šaudyme su juodukų P. Stone 
Nation gaujos nariais vieną nu
šovė antrą sužeidė. Nelson kal
tinamas žmogžudyste. Minė
tos gaujos nariai įvairiais bū
dais terorizavę tą krautuvę nuo 
pat jos atidarymo.

Dviejų gaujų grupėms susi-, 
rėmus prie 6811 S. Laflin St. 
vienas 18-in< fis Jimmy Flowers, 
nušautas, žudikas suimtas, 
tardymas vyksta.

iri

Kaip sustabdyti Michigano 
ežero krantų griuvimų
Senatorius Stevenson (dem. 

iš Illinojaus), kalbėdamas spe
cialioje kbnferfeilcijoje,' su
šauktoje Michigan© ežero kran 
tų apsaugos reikalo, paaiškino1 
apie JAV Senatui įteiktą savo 
įstatymo projektą studijuoti 
ežero vandens sroves, suteikti 
Armijos inžinierių korpusui 
galią imtis žygių kur ežero 
bangos ardydamos pakrantes 
daro žalą ir skirti lėšų patai
symams.

Sibiro tigrai Chicagoj
Balandžio 16 dieną Linko!-; 

no žvėryne, Chicagoj, gimė try’s 
Sibiro tigrų veislės tigriukai 
Nikolajus, Saša ir Nataša. Pa
skelbta taip vėlai dėl to, kad 
zoo administracija pradžioje 
netikėjusi kad naujagimiai lai
kysis. Ketvirtoji tigriuke Ania 
apsirgusi plaučių uždegimu 
mirė prieš 2 savaites. Sibiro 
tigrai yra besibaigianti žvėrių 
veislė.

DOVYDAS P. GABAS GERALDAS F. DAMMD

460M7 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. _ CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODEKN1SKOS AlK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone:' YArds 7-3401

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicėro, Ill. Phone: OLympic 2-1003

ištirta

Vaistas nuo nuplikimo
Dr. Norman Orentreich, New 

Yorko universiteto dermotok)- 
gijos profesorius, užtikrina kad 
vaistas nuo galvos plaukų iš- 
hirimo bus galutinai ištobulin
tas dviejų metų bėgyje, bet ne 
vėliau kaip 5 metų bėgyje. 
Paskutiniu metu esą
daugiau kaip 20 vaistų, kurie 
teikia gerą viltį. Vienas, ge
riausiai tinkantis vaistas esąs 
vyrų lytinis hormonas andro
genas, tik dar reikią ištirti kaip 
tas hormonas veikia, kad vyrų, 
galvoje plinka galvovrršis, o 
galvos šonuose ir užpakalyje 
plaukai laikosi.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

penkiolika 
mokslininkų lankė 
universiteto Chica- 
“Circle". Atvykę

Rusų turistai Chicago j
Praeitą savaitę 

sovietinių 
Iliinojsus GARSINKITĖS NAUJIENOSE

................................................. ■■

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpuHic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
835< So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Jauna daržininkė Jeff Hindman, 3 m. amžiaus, laukia atsigulusi, kol išdygs gėlės, kurias ji pa
dėjo pasėti ma nūs darželyje.

Dr. PALIOKAS MINI 
75 METŲ SUKAKTI

Dr. Balys Paliokas, žinomas 
Chicagos visuomenės veikėjas 
ir ekonomijos mokslų dėstyto
jas įvairiose Chicagos kolegijo
se, šiomis dienomis minėjo savo 
75 metų sukaktį.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
jis lankė Mintaujos gimnaziją, 
kurioje baigė penkias klases. 
Gimnaziją jis baigė Panevėžyje, 
jau 1921 metais.

Atitarnavęs karo tarnybą Lie
tuvos kariuomenėje, Balys Pa
liokas išvažiavo į Vokietiją pre
kybos mokslo studijuoti. Jis 
sėkmingai baigė Berlyno komer
cijos mokyklą 1927 metias. Jis 
tuojau pradėjo dirbti Lietuvos 
konsulate, o netrukus perėjo 
dirbti į pasiuntinybę. Berlyno 

F1————————————————

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629. • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
................. ■■■■■.......... i ..i f

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

V. VALANTINAS

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokia 

knygų spintų ar lentynų:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai (rišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl______ ____ ___________________ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ...__ _ ____________________  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ------------------  $5.00
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl. ___________________ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ------------------------------------------------------ $1.00
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai. 

170 psl. ------------------ ---- -------------------------- --- $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. --------------------------- ------------------------- $3.00
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, DI. 60608. — Tel. HA 1-6100
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universitete jis apgynė disertaci
ją ir gavo daktaro laipsnį.

Sugrįžęs į Lietuvą, kurį laiką 
jis dirbo užsienio reikalų mini
sterijoje. Lietuvoje jis buvo su
organizavęs prekybos bendrovę 
Vienybę, kurios pusę milijono li
tų vertės turtą nusavino įsiver
žęs okupantas.

Amerikoje Dr. Balys Paliokas 
užsitarnavo profesoriaus laipsnį 
ir dėsto ekonomiją dviejose ko
legijose. Didžiausias jo 75 metų 
sukakties rūpestis yra, kaip su
ruošti gražesnę jo draugo, Leo
nardo Simučio, 80 metų sukaktį. 
Simučio sukaktį jis garsina, 
kviečia draugus ir nori gražiai 
ją paminėti. Reporteris

JUDY DAUPARAITĖ
LAIMĖJO STIPENDIJA

Judy Dauparaitė ir 
John J. Beatty

Panelė Judy Dauparaitė, 18 
metų Juozo Dauparo duktė, ga

vo Illinois valstijos stipendiją 
universitetui baigti. Abu Dau- 
parai su 8 vaikais gyvena 83-47 
So. Keeler. Stipendiją laimėju
si Dauparaitė buvo viena ge
riausių Bogan vidurinės mo
kyklos mokinių.

Ji gavo atstovo John J. Beatty 
stipendiją. Kiekvienas atstovas 
kartą j metus turi teisę paskirti 
dvi stipendijas geriausiems sa
vo distrikto mokiniams. Paaiš
kėjo, kad Dauparaitė pasižymė
jo kiekvienoje mokslo šakoje. 
Ją pagyrė mokytojai, todėl ats
tovas Beatty ir pasirinko pačią 
geriausiąją, kad ji baigtų aukš
tuosius mokslus ir galėtų būti 
naudinga ne tiktai sau, bet ir vi
siems krašto gyventojams.

Dauparaitė nori studijuoti me
diciną. Ji pasirinko amatininkų 
gydymą. Ji labai gerai pažįsta 
ligonius ir yra pasiryžusi jiems 
padėti. Ji yra įsitikinusi, kad ji 
galės.

Mokykloje ji visą laiką gau
davo gerus pažymius. Be klasės 
darbo, ji dalyvavo visoje eilėje 
kitų organizacijų. Ji buvo moks
lo klubo, vadovybės ir kitose 
grupėse. Ji gali dainuoti, groti 
ir vadovauti skaučių ir bažny
čios jaunimui. Jos tėvas tarnau
ja Chicagos policijoje ir eina 
sunkias ir pavojingas pareigas 
Englewood distrikte.

Dauparaitės senelis, agrono
mas ir Dr. Juozas Dauparas. gy
veno pietinėje Chicagoje.

Pažįstamieji gabiai lietuvaitei 
linki pasinaudoti stipendija ir 
baigti aukštuosius mokslus.

Kaimynas

JUZYTĖ - MARYTĖ 
DAUŽVARDYTĖ

Juzytė - Marytė Daužvardytė 
dalyvauja Chicagos Lietuvių Mo
terų klubo ruošiamame Gintaro 
Baliuje debiutantėms, kuris 
įvyks š. m. birželio 24 d. Olym
pia Fields Country Club patal
pose. Juzytė yra duktė Petro ir 
Dolores Daužvardžią ir anūkė 
Gen. Konsolės Juzėc Daužvar- 
dienės. Juzytės tėvai priklauso 
prie Vyčių ir jos motina Dolo
res Srupšytė Daužvardienė ak
tyviai dalyvauja Amerikos ka
talikių moterų veikloje.

Juzytė kalba lietuviškai ir is
paniškai. Lockport gimnazijoje 
tobulinasi moksle. Mokykloje 
ji yra Studentų Tarybos iždinin
kė ir yra sporto organizacijos 
narė. Panelė Daužvardytė yra 
viso krašto mokslinių garbės or
ganizacijų narė, aukščiausiais 
laipsniais pasižymėjusi moksle. 
Be to, Juzytė buvo Ateities šo

kėjų grupės narė, lankę Mairo-1 
nio Mokyklą Lemonte, ir tarnau
ja šventos šeimos Viloje savano
riškai. Juzytė rengiasi studi
joms I^ewis College, kur mo
kinsis Medicinos Technologiją.

PASALUS “AME1UKONĖJA”

Amerikoniški maisto recep
tai plinta pasaulyje kaip gaisras 
prerijose. Populiariausias yra 
gėrimas Coee’Cola. paplitęs nuo 
Peno iki Rangoono. Kentucky 
Fried Chicken firma jau turi 833 
maisto krautuves 33 kraštuose, 
iš jų 127 Anglijoje ir 115 Austra
lijoje, bet už vis daugiausiai Ja
ponijoje, ir net Afrikoje.

McDonaldo "haniburgeriai” 
labai paplitę Japonijoje, Burger 
King “whooper” I’ortorikoje; 
Dairy Queen 9 kraštuose turi 
121 krautuves ir planuoja atei
nančių 5 metų bėgyje atidaryti 
500 krautuvių Japonijoje.

Sumažins CTA kainas?
Naujai paskirtasis Chicagos 

Tranzito Administracijos (CT 
A) pirmininkas Millon Pekars
ke pasisakė sieksiąs kad važ
mos kainos autobusuose ir trau
kinėliuose būtų žymiai suma- 
žin. Pekarske net paminėjo 
kainą — iš dabar lupamų 45 ir 
55 centų kainas sumažinti iki 
25 centų.

Praeitą ketvirtadienį už važ
mos kainų sumažinimą pasisa
kė ir pats Chicagos meras Da
ley pareikšdamas, kad numa
žinant kainas būtų daug pagel
bėta senesnio amžiaus pilie
čiams (pensininkams), jau
niems ir kitiems, kurie neturi 
savo automobilių ir neišgali 
mokėti dabartinės tranzito kai
nos. Pekarske pasakė, kad su
mažinus važmos kainas miesto 
autobusams ir traukinėliams 
CTA bus reikalinga apie -$205 
milijonai papildomų subsidijų.

| TRUMPAI J

— Chicago Tribune gegužės 
23 d. atspausdino dr. Kazio Bo
belio, ALT pirmininko, laišką, 
kuriame jis protestavo prieš ge
gužės 8 d. straipsnį, aprašinė- 
jantį, kad Sovietų Sąjungoje 
nėra religinio persekiojimo.

— David McKay Company 
leidykla, kuri išleido Algio Ruk
šėno knygą “Day of Shame” apie 
Simo Kudirkos tragediją, krei
pėsi į Amerikos Lietuvių Tarybą, 
prašydama padėti knygą platinti. 
ALT mielu noru sutiko tarpinin
kauti. Susidomėję knyga (kaina 
-$8.95). prašome kreiptis į Ame
rikos Lietuvių Tarybą, 2606 W. 
63rd Street. Chicago, Illinois 
60629. Tel. 778-6900.

— Motekaitienės Dainavimo 
Studijos Pavasario koncertas 
įvyks š. m. birželio 1 d. (penk
tadieni) 7:30 vai. p. p. Jėzuitų 
Jaunimo Centre. Nauja ir įdo
mi programa, po kurios bus vi
siems dalyviams tėvų parengtos 
vaišės. Maloniai kviečiami visi.

— Toronto Liet. Akademikų 
D-jos valdybą sudaro Audrius 
Šileika, Aušra Katkienė, inž. A. 
Stonkus. A. Bajorinas ir Toron
to u-to liet, studentų klubo pirm. 
Antanas Šileika. Draugija ruo
šia aukštąsias mokyklas baigu
siems išleistuvių balių birželio 
8 d. 8 vai. va k. Lietuvių na
muose.

— Ontario provincijos geriau
sių stalo teniso žaidėjų moterų 
komandą sudaro lietuvaitės: 
G. ir V. Nešukailytės, E. Simerl 
ir B. Phičaitė. įdomu, kad at
rankos rungtynėse jauninusioji 
Glorija Nešukaitytė nugalėjo 
savo vyresnę sesutę Florą. Jos 
dalyvaus Kanados pirmenybė
se. Ontario moterų komandos 
vadovas yra Jonas Nešukaitis.

— Sol. Arnoldas Vokietaitis 
pakviestas dainuoti kai kuriuose 
Grant parko concertuose su sim-

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
naujienas

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

RESIN PLANT
SHIFT FOREMAN

Career position in Chicago area avai
lable to resin shift foreman or expe
rienced resin kettle operator. Must 
have experience in closed kettle fu
sion or solvent type cooking proce
dure. Supervisory experience pre
ferred. Major national company, ex
cellent salary and fringe benefits.

For appointment call:
J. J. ELSEN

STANDARD T 
CHEMICAL CO., INC.

(312) 641-1210
An Equal Opportunity Employer

WOODWORKERS
♦ BAND SAWYER
♦ MACHINE SANDER
♦ TRIM SAWYER

All Benefits.
GLOBE CABINET CO., INC.

315 No. RACINE

SHEET METAL 
FABRICATORS 
Must be skilled in

• Press Brake • Shear
• Scale Gauging Press Operations. 

Able to do own Set-Up. 
APPLY IN PERSON 
TNT MFG. CO.

431 North Wolf Rd.
WHEELING

PLANT MAINTENANCE MAN 
Experienced. Able to diagnose and 
repair electrical, mechanical, etc. 
5^4 day week. — Company paid be

nefits. — Excellent pay.
Contact Mr. MAGID: 523-3000 

DREEBLAN PAINT CO 
3729 WEST 49th STREET

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Reikia

WANTED RESPONSIBLE
Experienced Mother’s helper for
15 month old boy. Near North. 

Come and go.
943-7978

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experience preferred.
Apply in person. 

BERKLEY FASHIONS INC.
4424 No. CLARK

MAID
To live in beautiful Highland 
Park home. Off Monday — 
Tuesday. References. Good 

Salary’. Call weekdays 
9 to 5 p. m. 372-2400

SECRETARY
Int’l Communication Co. seeks exp.
Sec’y with good typing and shorthand.

This is a permanent Position.
In Loop office.

782-6934

HBLP WANTED — MALE-F1MALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

KEY PUNCH 
PERMANENT POSITION 

for experienced 029 operator, 
good starting salary and fringe 

benefits, including profit 
sharing.

Subsidary of Major corp. 
Loop location.

CALL 

641-1210 
Mr. ELSEN

SECRETARY
Northwest suburbs. Good shorthand, 
typing and organizing talents. Varied 
duties with rapidly growing electron

ics import firm.
Call 298-1350 

between 4 and 6 P. M.
An Equal Opportunity Employer

foniniu orkestru birželio — rug
pjūčio mėn.

— Petras Varkala, Parley, An
glija, paskyrė 1.000 svarų pre
miją už lietuvių literatūros pro
zos leidinį anglų kalba 1974-6 
m. laikotarpyje. Į Liet. Rašyto
jų D-jos valdybą išrinkti: kun. 
L. Andriekus, J. Jankus, A. 
Lansbergis, N. Mazalaitė ir L. 
Žitkevičius. Ji sudarys vertini
mo komisiją. LRD revizijos ko
misiją sudaro K. Grigaitytė, P. 
Naujokaitis ir S. Zobarskas.

— Anita Pakalniškytė iš Ha
miltono dalyvavo Londono mie
sto suruoštose muzikos varžy
bose ir laimėjo 3 pirmąsias vie
tas vokalinės sekcijos sopranų

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žeme — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUALFEDERALSAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cerniak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje.
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tek 436-7878

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. A. Š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. htaplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

Telef. 434-4660

HOME INSURANCE

PERSONAL - 
Aimanų laiko

ESU PENSININKAS.
atvažiavęs iš kitos valstijos. Noriu 
surasti gyvenimo draugę apie 65—70 
metų amžiaus. Kuriai taip pat nusi
bodo vienai gyventi, prašau rašyti: 

NAUJIENOS. Box 189. 
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO. ILL. 60608

grupėje. Jai paskirta to miesto 
stipendija.

— Montrealio savaitraštis “Ne
priklausoma Lietuva” rašo, kad 
garsus Kanadoje imtininkas 
Thunderbolt Cannon yra lietu
vis iš Albertos provincijos. Da
bar jis gastroliuoja Japonijoje. 
Visoje Kanadoje yra matomas 
arenose ir TV programose.

— Augustinas Pocius ir jo 
žmona, veiklūs Rockforde lie
tuvių visuomenėje, birželio 24 
d. švenčia laimingo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį. Ta 
proga jų duktė Rūta Pyle ruo
šia jiems pagerbti banketą Lie
tuvių klube, 716 Indiana Avė. 
Joninių dieną 1 vai. Rockfordo 
lietuviai pagerbs apylinkei ir 
lietuvybei nusipelniusius tautie-
čius A. Pocių ir jo žmoną. A. G. AUTO REBUILDERS 

čia automobiliai išlyginami ir nuda- 
----- -----T -  --------- - Darbas atliekamas sąžiningai 

kviečia visus atsilankyti į links-'ger>l- Patyrusių darbininkų. Kai- 
x-------v x i----- o j---------- °* nebr*n®o«.mą gegužinę birželio 3 dieną 351844 W. 63rd Strwt, Chicago, UL 

Onos Bruzgulienės sode, 8274 i 
Kean Avė., prie Lietuvių Tauti-į

♦ Lietuvių Tauragės Klubas lomi.

nių kapinių. Gros A. Ramonio 
orkestras. Pradžia 12 vai. dieną.1

Klubo Valdyba I 
(Pr), 

l

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

VISKAS AIŠKU
MAŽAI ŠEIMAI pajamų mūras, 

naujas gazu šildymas, aluminijaus 
langai, garažas. Prie “Paramos” — 
$17,900.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas ?azu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

2 BUTU MŪRAS Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildvmas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24.000. . ,

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. 930.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke T.Kaina $9,900.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-condrtioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Bl. 60609. Tek: VI 74447

NAMŲ REMONTAI 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuve*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NIDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, IIL 60632. ToL YA 7-5980

i. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR ORANOENYB8S

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

ToL: REpublIc 7-1941

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPER 0ERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

TEL — 776-5888
Anicetas GarteoAlausfra*, sav.

■NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




